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Dcn Ovcrfetter aan den Leefer* 

I Adiendertot nogh toe geen volkome dedjie gemaakt U \ 
I tujfchen de Qude en Miewwe mdniere van Sfelden ; foo 
s heefi^ het goet gedaght, 'm de fi mifne Overfittinghe 

^e^gebrmh» die mdnfire •^an^spl^n, dewelkeHgefiru^keldjkfie 
is / Ook en heb ik m^ m *t OverJettenfio fttp niei wiUen btnden am 
de wopfden, ais ^elamie Jm, ^vertr(^ipende fulks nutter, en 
aan den teefer dmgenarner te smilen kijn. “ 



AD LECTOR EM. 

Niius jam agitur trigefimus fcxtus, quod Au-‘ 
ftores Anatomicos perlegere incepi; cum au* 
tem plurima in illis oflenderem, quse mihi ob- 
fcura viderentur , neque per figuras fatis accu¬ 
rate effent depidla; cultrum Anatomicum ipfe- 
met arripui, eique varia, nonfolumhumanaj* 
verum etiam brutorum cadavera fubjeci , ne 

equorum quidem & boum parcendo, ut minutis luculentiuso* 
culos incurrerent. 

Cum interim varia carnofa, iifque molliora (uti cerebrum &c ) 
occurrerent, qus confervatu dignaIviderentur, confervandi ars 
ifummopere animum meum defatigavit. Et jam mihi videbar con¬ 
fervandi methodum invenifie laudabilem , qus tamen opinio 
brevi pofl: me fefellit : Tunc denub alia via rem aggrediebar^ 
qus cum & ipfa pariter me deluderet, torfi animum per plurimos 
annos, donec tandem eam inveni artem, qua, ut opinor pate¬ 
bit, non folum partes carnofs, verum etiam Cerebrum, imo in* 
tegra cadavera, omnibus vifceribus inftruda, per plura fecula, 
& forte perpetuo incorrupta confcrvaripoffint. 

Sunt mihi parvula cadavera, 4 viginti annis balfamata, qus 
tam nitide funt confervata, ut potius dormire videantur, quam 
exanimata corpufcula. 

Interim ab eo tempore, quo operam pofui in fe<fl:ionibus cada¬ 
verum, varia vafa, fc.Arterias, Venas, Lymphs-dudfus, Ner¬ 
vos , variafquepartes, corruptioni minus fubjeftas, confervare 
mihi haud difficile fuit, & fic temporis fucceflu, in tantam ex¬ 
crevit molem meflis ifthsc, ut integrum conclave eam recipere' 
haud potuerit; & fic fecundum, & tandem^tertium, mihi afiumer 
re coadus fuerim, pro repofitione rerum Anatomicarum. , 

Quia autem continue Anatomica traftare tsdiofimi fuifiet; 
interpolatis vicibus, animum quoque a juventute mea appuli 
ad ftudium Botanicum, plantalque tam indigenas, quam exoti¬ 
cas, non fine magno labore , tanto numero collegi & nitide con- 
; * ^ ier- 



AD L E C r O R EM. 

fervavi , ut parvo quoque indigerem conclavi; liifce animum^ 
fariare nequivi, eumque alere coadus fui perfcrutinio exotico¬ 
rum Animalium , Pifcium , Infeftorum, &c. tam Balfamicoli* 
quori innatantium, qua m exficcatorum, quibus jam quoque in^ 
tegriim replevi conclave. 

Hifce (favente Numine'Divino) peradis, fenioque confedus, 
alii incedere vii , quietioremque horulam quaerere milti animus 
eft; ut Deo Ter Opt.Max. gratias agere queam, profummo in 
me collato favore j quod mihi tantum temporis conceflerit , ut 
itaec omnia perficere potuerim. 

Interim petitioni nonniillopmfatisfafturu 5 , Coronidis Ibco', 
Catalogum omnium eorum, quae in Mufeo noftro reperiuntur, 
perlibenter puhlici juris facerem, fi Deo TerOpt,Max.largie- 
rem permittere dignetur vitam; 

Quamvis autem parvi momenti efiet, integrum Catalogunruna. 
vice in lucem edere» fatius tamen fore duxi, per partes if ud prae- 
fiare, incipiendo ab iis, quae in conclavi inferiori repbfita funt. 

In eo coafpiciendos fele exJiibent duo Thefauri ex ligno Indico 
eonfecfi • in fecundo quatuor majores, ut & Theculae plurimae 
mediocres & paEvae *, quarunr 

I. Referta eil cordibus humanis; 
z. Partibus e Pulmone defumptis, ut &'ihtegris Pulmonibus 

^ Cordibus, fitu naturali obfervato. 
3. Continet partes generationi infervicntes e muliere. 

. 4. Varialnteftina Puerorum nitidifiime confervata; 
- 5. Turbam fceietorum multorum Murium, gliris fceleton im 
folrantium : funtque nitidifiime praedidra fceleta confeda. 

6: Placentas Uterinas, Sc fic porro. Praeterea in difto loco 4; 
Thec^ majores reperiuntur ex eodem ligno Indico confe^ae,fcele-* 
at Juvenum nitida continentes. 

Tertium conclave recipit Tumbam, feeletis Puerorum inftru- 
dam ,' ut &Thefauros majores 0^0, in quibus repofita funt va¬ 
ria Anatomica, nec non varia cadavera juvenum nitidifiime a plu¬ 
rimis annis confervata. 

Primo jam ia lucem edere, qu« ipTiiefauroprlmo conclavis 
- ..: ’ " primi 



A D L E C T O R E M. 

primi repofita funt, mihi animus eft, eo confilio, ut fingula oS- 
jcAa, & quicquid in iis videri poteft, recenfeam. 

Quae autem mihi nova funt, ut&ea, qus minus re^le ab aliis 
fiint delinearam per figuras illuflrabo, & fic finguli Thefauri pro¬ 
prio gaudebunt Catalogo, figuris aliquot inftrudio. 

Hujus rei fruftus in eo conft-abic.' Nemini unquam omnia mea 
rariora confpicere licuit, idque propter illorum copiam & tempo¬ 
ris penuriam : mihi quoque impoffibile efl, omnia memoriae meae 
mandare, fc. quo in loco hoc aut illud repofitum fit, id quod non 
raro taediofum fuit. 

Gonfedbaautem Catalogo, illicb invenire potero, ubinam hoc 
aut illud objedum fit repofitum; fi quis etiam Catalogum perle¬ 
gerit , & aliquid in eo invenerit 5 quod libenter videret, illi mo¬ 
mento fatisfieri poterit. Alii deledantur yifu hujus objedi, aliis 
alia magis arrident, & fic omnibus fatisfacere conabor, fine no¬ 
tabili temporis difpendio. 

Praeterea fi quis dubitet, num vere ita exiftant ea, qu^ funt a 
me delineata, aut demoriftrata, dabitur illi occafio videndi» 
quod non feceret alii Anatomici, quos inter nonnulli innume¬ 
ras nobis obtruferunt Chimeras, a veritate non folum alienas, 
fedin corpore humano non exiftentes. 

ValeL. B., &ut laboribus meis, non fine maximo difpendio 
peradis, favere digneris, rogo. 

Tot 
3' 



TOT D E N L E E S E R. SBt ismfes-en^dartigh Jaaren gekdeni dat ikde Boeken der 
Mmtomifien begon te lefen: Edog,mdemaal mdefelve vee- 
leduyjlerefaken voorc^uamen, die odk felfs door. hare Eigmen 

mygeengemegpiam Ugt c^uamen te gcven : Soo refilveerde ikhet fny^ 

mesfelfs in de hand te nemen^ en tet mijn onderwerp te verkiefen, niet 
alleen de L^ken 'uan'U\ie?fchen, maitr aok der Bee/ien.^ en op dat my de 
allerkleenh deeltjens^ watgrooter mermijn oogenzjoude komen : fo9 

hebbeikgeenPaarden, m^KoeyengeJpaard. 

%adien my Qndertujfchen verfcheydc faken voor quamen, deweike 
my waardigfcheenen bereaartte werden, en om hare roeeke en vleefighe ^ 

Jelffiandi^eyd niet wel bewaard konden werden: foo hebbe ik daar toe 
feerveele moeyte aangewent ^ infonderh^t ontrent de Herlfene t die 
<ueele andere deelen in faghtigheyd komen te overtreffen. 

Nnfcheen het my toe, dat ik eengoede en hequame manier uytgevon^ 
.den had, maar <vond my wel haafi bedrogen^ daar naJloegh ik eengants 
Andere wegh in^ die my niet minder v^erleyde j en foo bragt ik mele Jaa - 
ren door, finderyets goets uyt te werken, ontrent de confervatie der 
gefeyde faghte deelen, tot dat ik eyndelijk daar toe quam, dat door my 
met alleen vleefghe deelen lals mede de Herjfene^ maar ook felfs geheele 
menfchen met aUe hare ingewanden mele Eeuwen^ en mogelijk mor al¬ 
io os foo ik meen , fonder bedervinghfuUen konnenbewaard worden. 

Ik hebbe kleene Kinderkens, die ik over twintigh jaaren hehgebaU 
femt, en tot nu toe foonetjes bewaard, datfe eer fchijnentefapen » ais 
ontzielt te z^ijn. 

Terwijl ik my befigh hield^ om het baifemengrondigh te onderfoeken, 
foo quamen my ondertufchen yeele curieufe s:>aken voor, tot welkers be- 
waringfoo veelmoeyte niet behoefde aangewend te werden fs daar z,ijn 
gemeeneAders,Slagaders.iWater-vaten,Zenuwenien andere deelen meert 
die ik van tfd tot tyd quam te hewaren, dewelke ook tot foo groot een 
getal toenamen-s dat een gantfche Kamer defelve niet konde onthouden: 
En alfoo wierd ikgedwongen een tweede daar toe aan te leggen , en defe 
aI mede niet genoegjaam zijnde , ook een der de te gebruyken j en dat 
alleen tot de i^natomifche z>aken. 

En nadien het my verdrietigh zoudegemeejl scijn, geduuriglijk de lig^ 

hal 



TOT DEN LEESER. 
htimen der Tneiffcben- te doorjhuffelen ,* fse hebbe ik my, van myne jon-k- 
heydaan, een Liefhebber van de Kruydeii- en andere Gewafengeweefi 
z>ijnde, ondertujfchen ook iveder begenjen tot het onderfiek derfelve Ge~ 
waffen, en hebbe met een onvermoeyde arbeyd, het foo verregebraght ^ 
datik, fio vminkndfehe ais uytheemfihe Planteny een kleen Kamer- 
tjedaarvanvervultljehbey diefoockrtyk z,yn gedroogt y ais immers 
mogelyk is geweefl. 

Hier by en ifl nietgebleven, maar hebbe my ver ders begeven, tot het 
onderfiek van kleenevreemdeHiertjenSy Vijfihen en Bloedeloos gefpuySy 
fio in voghtigheyd, aisgedrooght z^yndey waar mede ook een kleenKa- 
mertjeisvervultgeworden. 

Dit nu ades door Godsgoedheydyytgevoert, en tot mynejaarengeko- 
men zijndesfio is mijn voornemen htt eengeheele andere weg in tejlaany 
eneengerujler uur te fieben » om Godedank te feggen voor defi over 
grootegunfle aan my bewefin, dat hy my toegevoeght heeft fio veel 
tijds y om dit ades te konnen uytvoeren. 

Ondertujfchen om het verfiekvan eenigheteyoldoen y fio is 'f^oor^ 
nemen (fio my Ged "i levenfio langh helievenfal te jjaren) een Lijjle te 
makenvan ades wat in my ne Kamersgevonden werd, 

Mnhoewelheteengeringhe z,akez::eude zijny een geheele Catalogm 
vanadestevensuytte geven : fio is echter mijn voornemen V filvighe 

fiuks'voijfi te verrighte, beginnende 'van die dingen, dewelke in de on» 
derfeK^mergevondenmerden. 

In defifiaan tvtsee tahinetten mt Indiaanfih Hout cierlijkgemaakt. 
Tn detpede K^amer vier graote Kabinetten y ais mede veele middel- 

matige, voaar van het i s vervult is met de herten van LMenfchen, 
Het fwede is befet met Longhen van Menfchen, ais mede met Herten 

daar de Longhen mgh aanivafi fitten.: £n dat alles y foo ais fi in t 
menjchenhghaamgelegenhebhen. 

Met ^^ onthout mjigh de fartyen der Vrouwen tot de Voortteelingh 

gedefiineert. 
Bet ^^dehetgedarmte van verfiheydeKinderenfeer net geconfirveert. 
Het yde £en hoofe voitte en fier konjiigh gemaakte Geraamtens van 

tMuyfeny dewelke rontom y en op'tGeraamtevaneenRotmetfil/ame 

tefie» verbeeldm te bejhringen. 
Hei 



T O f E N L E E S E R. 

U verjienmet Moer-koeken : enJao veorts z>ijn^reflegt^ 
jlojjeert metverfcheyde zaaken. 

In defegefeyde tweede Kamer werde^nogh vier Ceder Bouten KaJJcn 
gevonden, verfien van vier nem. Geraamtens vanjonghe Luyden, 

. In de der de KamerJlaat een-Tomh verfien van verfeheyde Geraam- 
>nns van Kmderen j ah mede aght groote. Kafien, wdar- in verfeheyde 
Anatomifehez,akentezien zdyn^ oek onthoud defi Kamer verfiheyde 
Xijken vanjengelingea^i ■ die ^an^jover veele-jaaren cierUjk zdjn ge- 
cmfir.veert gevporden. 

Nu is het voornemen eerft tebefichryven, en in H ligt tegeven, 'tgeen 
in V eerfie Cabinet van de eerfle en onderfie Kamer gevonden vp er d, met 
ihtentie van allesvoat inyder deelte ,z.ien\ is, vervolghlijk te verhalen, 

In alles wat my vanflaats, tot ^laats voorkomt, ’tgeene ik voor on- 
bekent. of^oor o^efihreven kome aartaefien, oftgeen eok by anderen 
met wel in Figuuren afgebeelt is, VfelveJalik in Figunren daar tufichen 
voegen; en alfioofialyder Cabinet [ijn eygene Catalogm hebben. 

Denuttigheyd die my dunkt daar in te (leken is defe,. Niemand heeft 
■Ut. nu toe olle mijneFiariteytengefiien, en dat.om de veelheyd derfehe., 
en kortheyd des tijds Het is my ookmmogelijk.te bedenken ,>ivaaryder 

■/uodrwerp is geplaatfi, Fgeen my meermahn meeil^kbeydgebaart heeft i 
en hier doorfialmen fulks konnen voorkomen- 

Maarfoodanig een algemeeneLijfie gemaa,kt zd-yndefial men aanftonds. 
konnen weten, rpaar dit ofdatgeflaatf is : Soo imandk ook de Catalogus 
Jalgelefen hebben y Hgeen hy fien wilykan men hem aanp:onds to0nen. De 
eenemenfchheeftfinin’teene, eenanderin\tanderetefien, en alfioo 
fial men een y der vergenoeging konnen gev en y en dat met weynig ver lies 

man tijd. 
D aer en boven, fiooymandmyfielt aan "hware mfien^ vari V geen in 

Figur en afgebeelt is ; fioofial men hem fulks haafi konnen latettfien. 
Dit is by ander e ^natomifien nogh ingeengebruyk gero eefi nament- 

lijk dat men de objelien, voaar na haare Figuren zyn gefineden, by 
.haar bewaart zijn, hier van daan komt hety datfommige ons veele 
z^aken op de mou gejpelt hebben, die noyt in *t menfehen lighaam getoont 

'konnen roerden. , ' 
Vaart ondertuffichen 7x>elyBeminde Lefier, en wilt defienmijnen arbeyS, 

nktfibnder groote onkofien volbragt zynde, met uvpegunfie vereeren. 
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F I G U R iE < 

E X P L I 

TAB. i. EXPOSI TI O. 

A. PhUU infantis brachium con- 

tinens. 
B. Lintei Ornamentum fimbria-- 

tum. 
C. Brachium. 

D. MaterU folypofa craffiores 

E. Globuli adipofi, fubfiantid 
membrana analoga obduci. 

F. Materia polypofaparticula te- 
nuiores. 

G. Linteum rarum y quo vulnus 
brachii amputati obvelatur. 

H. Membrana, qua ^ loco ve fica, 
clauditur phiala orificium, fca- 
t et que diba membrana arteriis, 

cerAced materia rubra oppletis. 

> E c U N D ^ 

CATIO. 

Uytiegging yan de PLAAT. 

A. Eenghu^ infigh onthondende den 

Arm van een kleen Kind. 

B. Defranjevan^tLinne^ 

C. DenArm. 

D. Dedikkepartyen van de polypeufi 

fiofe. 

Yd. Rondepmeerhollekens^ omvangen 

van iets , *tgeen een vliesje[eer wei 

gelykt. 

F. De dunfiepartyenvandepolypeufe 

Pjfi- 

G. Ll Lynwaat^ waarmededewon- 
de van de afgefitte Arm bedekt is. 

H. Het Vlies, waar mede de mond 

van 'tglasgejloten is, in plaats van 

de blaas., en is dit VUes feer wel ver- 

fienvan pagh-aderen, dewelks met 

een rood-wajfighe fiojfe zJjngevult. 

B4 
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T HES A tr'R u S 

ANATOMICUS 
PRIMUS. 

T.X ligno indico colore ^variegato 
nitide confectus ^ in quo fi- 

quentia fiunt repofita. 

PRimb nobis occurrit in fun¬ 
do lasvi lateris Pedamen¬ 

tum ex ligno Juglandis confe- 
d:um, cui impofita efl rupes ar- 
tificiofa , ex calculis humanis 
conflans, cujus fundamentum 
rupes naturalis, tot calculis hu¬ 
manis undique oblita, m quic- 
quid in oculos occurrit, lint me- 
xi calculthumanL Vide Tab. i. 

Hi ex variis corporis partibus 
defumpti, diverfi funt coloris, 
figurae, magnitudinis & fubftan- 
tix: hofce inter 

A. A. A. Calculi fiunt parvi 
humani per vias urinarias excre¬ 
ti , quibus rupes naturalis tegitur, 
eoprafirtim loco, ubi majores cal- 
xuli rupem obficurare non valent^ 

"^. Calculus humanus feficd, 
po^ mortem^ , i nobis exficius, 
forma manubrii ficipimis , qUO 
eundo innitimur. 

Ihef. Anat.I* 

Ket eerfle 

ANATOMISCH 
C A B I N E T, 

Vangevlamt Indiaans Bout cierlijk 
gemaakt, roaar in defi volgen~ 

de Zaken omhouden werden, 

VOpr eerfl: ftaater aan de linker 
zyde van de grond eenPedc- 
ftal van Notebomen Hout ge¬ 

maakt , waar op een artificiele Rots 
geplaatftis, toebefeytuytfteenen, 
die in ’s menfchen lichaam zijn ge- 
groeyt, hebbende tot haar fonda- 
menteennatuurlijkeSteenrots, die 
met foo veel Ideene en grootc ftec- 
nen, uyt menfchen lichaam geko- 
men, beleytis, datalles, watmed 
ziet, een tfamenftel van fteenen is, 
dewelke in menfchen lichaam zijn 
gegroeyt. 

Alie defe Steenen^ uyt verfchey- 
de partyen van ’s menfchen lichaam 
gekomenzynde, differeren veel van 
den anderen in couleur , figure, 

. groote, en fubftantie. 
Onder alie defe Steenen , die 

met de Letteren K, K. A. getehent^ de 
kleenfte , door de waterwegen gelo fi ^ 

defelve dienen alhier tet het bedekken 
•van de natmrlifke Steenrots, •voorname- 
lijh^op die plaatfen, daar de groote Stee- 
nen^ de natmrlfike Steenrots niet en kon- 

den dekken. 
B. Een Steen ^ van gedaante de knop 

van een JVandeljlok gelykende, en is 
defelve van ens na de dood uyt de wa- 

ter-blaas gefneden. 

A C, a 



THESAURUS ANATOMICUS 

C. CaIcuIus a Lithotomo ex- 

tra^us, figurA frudum Mori imi- 

tam, 
D. D. CAkulieVeJicA urimrtA 

oBogemrU exfeBi, cujm bifiorU 
admivAndA exjiat, in obfirvAtio- 

nihus meis Anatomico-Chirurgicis 
1691. in lucem editis. Vide 

Obferv. primAm. Putiens d w- 
ginti Annispa^dfuerAt tonus uteri 
propendentiAm df fimul cum ilU, 
VeJicA urinArU prolapfam, it a ut 
XJterum totum quAntum cum An- 

nex A veficA manibus arriperemus, 
pulpitando calculos latitare in par¬ 
tibus prolapfis haud dubitabamus, 
nec faljifumus, Pacla enim mei* 
fionCi illicb extraximus momento 
temporis calculds quadraginta dp 
duos, quorum forma admiranda 
in angulis hujus rupis videri potefi. 
^^a methodo inaudita cito fuerit 
curata, in pridiBa obfer'vatione 
videri pote(l. 

E. Calculus e Vefica Urinaria 
d Lithotomo extraBus. 

F. K^lim eodem modo eduBm. 
G. Calculus niger 'e Pelvi pofl 

fata excifus, Zingiberis forma. 

H. talius ex Pelvi ,fcintillante 
nigredine obfitus, id quod pluries 
obfervatur in calculis illo loco re¬ 
pertis, 

I. Alius 

C. Eenfieen van een Steenfnijder uyt de 

Water-blaas gefneden , van gedamte 

een Meerbejie gelqkende. 

D. D. Steenen^ dewelkeuyt eenou- 

de Vrouw van tachtemighjaren z.yn ge¬ 

fneden, welks verwonderinghs waardi- 

ge Hiftorie befchreven (laat, in mijne A- 

natomifehe en Chirurgicale Obfervatien 

in ‘‘t Jaar 16^1, in V licht gegeven, 

Ziet aldaar de eerfie Obfer vatie. De 

Patient hadde ontrent 10 jaren eem^t- 

finkinge hares geheele Lijfmoeders ge- 

had, en te gel^k mede een uytfnkinge 

van haare Waterblaas, foo datmen ae 

geheele Lijfmoeder, met de Pfmenge<- 

voeghde blaas in de h and konde nemeut 

endefelvewatdrukfende fcheen het ons 

toe, ja u>j en twijfelde niet, of deuyt- 

gefackte deelenwaren met fteenen ge- 

vttlt, 'twelk^ de uytkomfle ook^leerde. 

Want een openingegemaakt zJjnde, z.00 

hebbenwy in alter ijl 42 fieenen daar uyt 

gekfegen, ivelkers felfaamegedaante in 

de hoeken defes Steenrots te xden is. Op 

wat ongehoorde ivyfe de lijderfe haafiigh 

tot genefinge is germen, kanmen na- 

feninde geallegeerde Obfervatie. 

E. Een Steen uyt de Water-blaas ge¬ 

fneden, 

F — Opdefelvewijfeuytgehaalt. 

‘ G. Eenfivarte Steen, na de dood, 

uyt het bekken van de nier gefneden > 
van gedaante een klaauw Gember ver- 
beeldende, 

'■ H. —— XJyt defelve plaats gefne¬ 

den i Defe is omvangen van een glinfle- 

rende fwartigheyt , *t welk^men meer- 

malen bevint in de Steenen, die in die 

plaatzen gevonden worden, 

I. Een 



of ANATOMISCH CABINET. 

I. Alius tfaucibus tujji ejeBus» 
fojlquam fatiem, fer flures annos 
queflus fuerat de difficultate deglu- 
tiendi. 

K. K. Duo calculi fer tuffim 
^eBteVulmone. 

L. L. Duo calculi infignes i Ru¬ 
fes fer fe mentientes, iicfue e Ve¬ 
tula, Mamma fofl mertem exfecli, 

M. Calculus f ullus Lithotomi 
ofeextra^us i cortice grifeo, craf- 

duroq^ue objitus. 

N. Calculi fartui e digiti articulis 
mulieris fodagrica; hi d filo defen¬ 
dentes , retinentur dextra f celeti 
foetus humani, quatuor frater fro^ 
fter menftum, huic rufi adfim- 
tis: Biftum feeletonfiniftra conti¬ 
net ^ Veluti admonet oculis Jlro- 
fhiolum, e membranula tenuijf- 
ma, myriadibus arteriolarum ru- 
hicundtjftmarumfradita, quojan- 
quam ^ndo, hominum miferias 
axfrimens, Coelum rejpicere njide- 
tur cum infcriftione 

Homo natus de muliere, 

BREVI VIDENS TEMPORE, 

REPLETUR MULTIS 

MISERIIS. 

O. Cal^ 

I. EenandereSteen^ door't hoefien 
ofgegeven^endatuytde keel ^ na dat de 

lijder eenfeergeruytnen tijtgeklaagt had^ 

over het ongemackelijk^ infwelgen van 
Q,ijs en dranki 

K. K. TWee Steentjens door het hoe- 
fien uyt de Longh voortgekomen. 

L. L. Tzveegroote Steenen, verbeel- ‘ 
dende z Rots]ens\ defe zj^n na de dood 

uyt een der borfien van een foki oude 

Vromv gefneden: 
M. Een fwarte Steen, cmvangen 

van een feerdik^^ graauwe^ enharde 

fchorjfe, defelve is door een St eenfn^der 
uyt de IVater- blaas gefneden, 

. N. Kalkachtighe Steentjens , uyt 

de kneukels van een fodagreufe oude 
VroWiv gefneden. Defe aan een hairt- 
jen hangende, iverden gehouden in de 

rechterhand van een geraamte van een 
onvoldrage Kindje van ontrent vier 
maanden draghts^ fiaande het feive 
benevens de gefeyde Steen-rots; Het 

feive geraamte heeft in fijn linker- 
hand een neusdoekjen , gemaakt' v'an 

een feer dun vliesken, waar door 
duyfende vanfijnefaghaderkens loofen j 
'tfeive quanfuysna de oogen brengcnde ^ 
ais wilde het de miferien der menfchen 
alfchreijende uytdrukksn", en de oogh- 
raden opwaarts na den Hemelgefrekg 

zJjndey is deffelfs devijs 

De Menfclie van een Vrouw ge- 
booren, en eenen klecnen tijd 
leevende, is vol van gebree- 
keii. 

A ^ O. Den 



4 THESAURUS 
O. Cdculus prodigiofii mAgnU 

ttidinis, Rupis imulus, pojl mor¬ 

tem in tumulo, inter pedes, re¬ 
pertus. 

P. — Vefica enfeBus^ 
Q. •— alius ^ major. 
R. *— Magnus forma Zingi- 

teris y, Pehi adhucinharensi, 

S. *— Magnus i -Lithotomi 0- 
pe ahlatuSi cujus cortex grifeus. 

T. —- ajf errimusy. ater^ exr- 

feBus. 
VJ Galculi varii nigricantes^ 

pofi fata e renibus eyfeBi. 
W. Calculus Ureteri iuclufus, 

ttn^e uretere ohllruBo, vitam cum 
morte commutavit puella^ qua- 
tuor circiter annos nata, ^^an- 
Us autem, cruciatus paffa fuerit, 
antequam animam Deo redderet, 
fine animi motu recordari nequeo. 

X. X. X. Calculi} Vefica fellea, 
pofi mortem, exfeBi. 

Cseteri omnes, aut per vias U- 
riharias funt excreti, aut pofl: 
mortem Vellci aut Renibus, 
exempti. 

Hifce omnibus interpofiti funt 
rami arteriofi, foliis nudatje ar¬ 
boris ramos reprsefentantes > qui 
loco fangtiinis ceracei materia 
rubicundiffima artificiose reple- 
tijcalculos inter fe continent,Ru- 

pem 

ANATOMICUS 

G. Een feer groote Steen^ van gt-^ 

daante een Steenrotsjegelykende, d^e k. 

in de dootki^e van een verrot menfche 

gevonden, en dat mfchen des felfs-bse- r 
nen. 

P. ...» Uyt deWaterblaasgefneden. 

Q. —.- Eengrooter. 

R. —Een groote^van gedaan^- 

te een klaauw Gember gelyhnde', defe 

Jitmch in een der Water-pefen hegin 

jo/ bekken. 

S. Een groote Steen van een Opera- 

teuruyt de Wdter-blaas gefneden, wkns 

fchorfe graauw is. 

T. Een feer rouwe.fwarte Steen^ 

d&or defelve usl/fe bekomen. 

V. VerfcheydefwarteSteemjensi na- 

de dooduyt de Nierengefnedm. 

W. Een Steen y die in een derWa- 

ter-peefen is blijven fitten , waar door 

dieWater-peefe is komen te. verfioppen, . 

en het Meysken^ , om ontrent /^jaren, k 

komen te overlijden. Wat al fmerten 

dit Doghterken ^ door dit ongeval uyt^ 

gefiaan heeft, zMlkxkan ik niet, ais met 

beweginge desgemoets, nadenbgn. 

X. X. X. Steeneny nadedood^ uyt. 

de. Gal-hlaasgefneden. 

Alie derefterende zyn of doorde- 
waterwegengeloft, ofnadedoodj. 
uyt deWater-blaas, ofNiercnge- 
haalr. 

Tuflchen en rontom defe gefeyde 
Steenen,werden gevonden takken 
van flaghaderen, reprefenceerende 
takkcn.yaa bladerloofe boomen, de- 
wellce doorkonftopgevult zijn,met 
een feer roode en wafchahtige ftof- 
fe, waar door de Steenen niet alleen, 

snaar 
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pem didam firmiorem reddunt, 
vifuique gratiam conciliant. 
Didi rami arteriofi defumpti 
fant ex variis corporis partibus, 
idque non fblum e corporibus 
hominum , , verum, etiam bru¬ 
torum; 

Huic Rupi, adftant triaSce- 
leta fcEtuum abortivorum qua- 
tuor circiter menfium; de primo 
iuperius mentio fada eft. 

Secundum e regione fitum, 
dextra falcem gerit, idumque 
quafi minatur, cum infcriptio- 
ne. 

Nec PARCIT iMBELris jip- 

VENCJE POPLITIBUS. 

In fuperiore parte Rupis ter» 
tium fceleton locatum , ejuf- 
dem^fere setatis', dextra gerens 
funiculum ex margaritis puris 
exilibus confedum , quem in¬ 
dice finiftr^e manus videtur indi- 
gitare, caputque furfum ere¬ 
dum, quafi coelum adlpfcere 
vellet, ea ornatur infcriptione ^ 

. Cur e a d'eligere velim, . 

Qu^ SUNT IN Mundo.?* 

E Regione hujus Rupis Peda¬ 
mentum fecundum e ligno Ju¬ 
glandis fadum, Alperifque Ar¬ 
teriis non folto humanis, ve¬ 

rum 

maar ook felfs de geheele Steenrots 
eenonddlingc vaftigheyt bekomen. 
Ook foogeven defetakken eenaan- 
genaam gefichte aan den befchoU- 
wer: en zijn delelve genomen uyt 
verfcheydodeelen des lichaams, foo 
van menfchen, ais beeften. 

Ontrent defe Steenrots ftaan 3 
Geraamtens van onvoldrage kinder- 
kens van ontrenr4maanden draghts, 
vanheteerfte is hier boven gefpro- 
keii, waar tegen over het 2 e, ge- 
plaatffi is, hebbende in des felfs rech- 
ter Iiand een feyllen, waar mede 
het fchijnt te willen treffen, met dic ■ 
devijs 

De dood en Ipaart ook felfs de - 
wecrloofe Jeught niet. 

Hd 3 e. Gdaamte cmtrent van de- 
felve ouderdom is boven op de Rots 
geplaatftj hebbende in des felfs rech- 
terhand eenSnoertje vankleene en 
fijnc Peereltjens, waar na het met de 
voorflre vinger van de linker hand 
fchijnt te willen wijfen, en het hooft 
opwaarts gewent zijnde, ais wilde 
het na den Hemel zien, heeft tot 
devijs' 

Waarom foude ick die dingen 
willen beminnen , die in de 
Werelt zijn ? 

Tegen over defe gefeyde Steea- 
rots vintmen een Noteboome 
Pedeftal met Longhpijpcn befet, 
foo van Menfchen, ais van Kalveren; 

A 3 en 
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rum etiam vitulinis inftrudum; 
Iiujus pedamenti medium occu¬ 
pat pedamentum alterum, ex 
eodem ligno confe^lum, cui in- 
fident duo fcelcta fce tuum abor¬ 
tivorum quatuor circiter men- 
fitim ; horum unum gefticula- 
tionibus humanas res quafi de¬ 
cidere , Sc lic, Democri¬ 
tum reprasfentare videtur; al¬ 
terum, vero , dextra ftrophiolo 
inftrucla & orbits dextrje ad¬ 
mota , Hera c e i t u m ex¬ 
hibet. 

Infcriptio primi fceleti talis eit. 
^UM TANTUM IN VITA RESTET 

TRANSIRE MALORUM, LIBER 

AB HIS LETHO, L.5ETUS SI¬ 

NE VOCE TRIUMPHO. 

'Secundi 
‘Nos DULCIS VIT;E EXSORTL-S, 

ET AB UBERE RAPTOS, AB¬ 

STULIT ATRA DIES, ET 

FUNERE MERSIT ACERBO. 

Not. I. Strophiolum diiflum , 
ex membranula confe^um, in¬ 
numeris gaudet arteriolis rubi- 
cundiliimis, quarum curfus fer- 
pentinus non inepte opus Phry¬ 
gium aemulatur , de quo Pro¬ 
pheta David loquitur Pfal. 139. 

T, Glla Cranii ftriatim ac- 
crefcere, inftar glaciei, in illa 
aetate, hic palam cft. 

En anteriore parte Pedamenti 
iupradidi continetur 

A. K^Jpera, arterU 'Vitulim, 

AISfATOMIGUS 
cn op ditPedeftal werd nog iri’t tn id- 
dcn een tweede Pedeftal gevonden, 
mede van ’t felve hout gcmaaktjver- 
hen van twee kleene geraamtensjvan 
Kinderkens, mede ontrcnt van 4 
maanden draghts, hier van fooift ,^ 
dat het eenCjdoor des felfs verbeelde 
geften Democritum verbeeldende, 
’s menfchen doen fchijnt te belac- 
ehen. Het andere heeft een neus- 
doekjen infijnrechter hand, ’t welfc 
aan ’t.rechteroogh-ratgebfagtzijn- 
dci, den fchreijende Heraclitum 

beeld. 
Het devijs van het eerfte is. 

Madien men in dit leven fio veele we- 

derwaerdigheden moetujtftaan: fio 

/i?5 -dat ick daar van vry gemaakt 

zynde^ fiemmeloos.^ triumpheer. 

Van het tweede. 
Jf^van dit z.oete leven berooftf .en van 

de borflen afgerukt y zyn van de nare 

dood weghgenomen, en in *t duyfiere 

graft geleght. 

Aanmerkt ten eerften, dat dit 
ncusdoekje gemaakt is van een feer 
dun vliesken, doorwfocht van een 
ontelbaar getal van feer rode flagh- 
aderkens , dewelke flangs-wijsloo- 
pende, een waarachtigh borduur- 
fel feer aardigh komen te verbeel- 
den, waar van dehPropheet David 
fpreekt in den 139 Pfalm. 

Ten 2®. dat de beentjens van de 
Bekkeneeltjens indietijd ftraalwijs 
uytgroeien , gelijk ^twater, dat’s 
winters komt te bevriefen, kan men 
hierbequaamlijk zien. 
. Opdevoorftezi;devan’tgefcyde 

groot 
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Ceracea mAterii rubicunda reple¬ 
ta , atque inverfa, ita ut arbo¬ 
rem ramefam Jine foliis repr&- 
fentet. Vide L. A. 

not: Ramos ita exficcavi, ut 
fere naturalem retinuerint dif- 
pofitionem, fc: nonnulli antror- 
fum, alii retrorfum vergunt. 

B Vortio Fulmonis ^itulmi-in- 
flati, exficcati, ^ in lamellas 
ut 'veficularis aut J^ongiofa Fuimo- 
nis JubJiantia Je 'videndam exhi¬ 
beat. 

C. Fulmonis humani forticr^ 
eodem modo praparata , ut Jub- 
fiantia yeficularis non folum\, 've- 
riim etiam calculi in Fulmone nati 
conjpiciantur. 

D. K^Jpera arteria infantis in- 
'uerfa y cum annexis Arteria 
Vena pulmonalibus. 

E. K^fpera Arteria inverfiy 
eaque exfoetu quatuar circiter men- 
fium, 

F. K^JperaArterUportio, ce- 
raced materia albicante repleta r 
per quam rami Arteria Bronchialis 
Jiint dijperji y eaque 'e corpore vi¬ 
tulino. 

G. i^Jpera Arteria vitulina,, 
antiqua methodo praparata, S’jam 
A triginta quatuor annis confer- 
*vata. 

No.UI.Inter didas daasRupes, 
Puei. 

grootftc Pedeftal werd gcvonden. 
DeLongepijv van eenKalfytnet een rood» 
^vajftge fiojfe opgevultycn omgekeert, ver- 
beeldende alfoo eeng^takte en bladerleojo 

hoom, enisdefegetekem L. A. 
Aanmerkt datik defeitakkenToo 

gedrooght hebbc, datfe |byna haare 
natuurlijk^ geftalte gehouden heb- 
ben 5 cn wijken fommige voorwaarts 
andere achterwaarts. 

B. Eenfiuk vande Longh van een 

Kalfy opgeblafeny gedrooght > en in 
tnoten gefnedeny op datmen desfelfs’ 
voofe en blaasiviffe fubp-antiebequamn 

foude mogen z.ien. 
C. Een fit^jevande Longh van een 

menfchy op defelve wyfe toebereyty ep 

dat niet alleen des felfs blaaswyfe jab-' 
fiantie y maar ook^ eenigefteentjens kon^ 

degezjen w.erden» die in de Longh ge-^- 

groeyt s^ijn. 
D. Een omgekeerde Longhepyp van' 

een kleen Kint, waar aan noch vafl 
adtten des Eongs-aderen Slagh-ader, 

E. Een omgekeert Longepijpje van 

een kleen Kimje van ontrent ^ maanden 
draghts. 

F. Een(iuk van een Longe - pijp, mer 
eemvkte wafchaghtige fiojfe vervulty 
ivaar langhs eenige takjens van de Ar¬ 
teria bronchialis toopen , deti/elke met 
een rootwafchaghtige fiojfe vervult i.ijn y- 
en is dit uyt een Kalf genomen. 

G. Een Longh-ptfp van een Kalf^ 

op de oude manter ontrent jarengels- 
den van my opgefet en bewaart, 

Ko.III.TulTcbendefe ^ Steen- 
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Ptidlae trium, quatuorve anno¬ 
rum Sceleton repofitum nivei 
coloris , pedamento ejufdem no¬ 
tae infidens, & peculiari artificio 
confed:um,iuutnonfGlum ma¬ 
xima ex parte, ligamentis pro¬ 
priis & naturalibus ofla colise- 
reant, verum etiam ligamento¬ 
rum arteriae, cerace^ materii in- 
pietae funt, unde fumma rube¬ 
dine articuli funt praediti. Si 
quis didos articulos oculis ar¬ 
matis luftret, non folum vivcn- 

. dos fefe exhibebunt ramufculi 
capillares, verum etiam iis mul¬ 
tis partibus tenuiores. 

Not. I. Pars Capitis oflei fu- 
perior , proprio Pericranio a- 
mida, tot.fuperbit Arteriolis, 
ceracei materia repletis, utdi- 
dum pericranium fumma rube¬ 
dine fit perfufum. 

2,. Siniftra gerit Ramum Ar- 
teriofum fplerticura , ex vituli 
Ijiene defumpmm, materia ce- 
racea infardum. 

3. A dextra ope fili fericei de¬ 
pendet Cor Pueri, lapidis in.ftar 
durum, cujus uterque ventricu¬ 
lus expanfus cum annexis Auri¬ 
culis, ceracea materiS impletis. 

4. Didum Cor inftruclium, 
Arterias Magn^ trunco Xtcuti e 

Cor- 

ANATOMICUS 
rotfen werd een feer wit geraatnte 
gefien, van een Dochtcrken vaaj, 
of vier jaren, ’c felve op een Note- 
bomePedeftal zittende, is op een 
nieuwe en byfondere wijfe toebe- 
reyt, niet alleendaarin beftaande, 
dat het meeil over al met fijne na- 
tuerlijke banden vercenightis, raaar 
ook foo zijn defc banden verfienmet 
hare ilaghaderkens , dewelke met 
een rootwaffige lloffe opgevultzijn- 
de, de ledon haaralfintsbloet root 
vertonen. W anneermervdefe ban¬ 
den met vergroot glafen befchouwt, 
foo komen ons niet alleen de capil¬ 
lare takjcns der flaghaderen in ’t ge- 
fichte, maarodk felfsdiegene, de¬ 
welke feer veel fijnder zijn. 

Ontrent dit Geraamte ftaan ver- 
ders defe volgendezaken te confide- 
reren. 

Teneerfte. Hetbovenftedeelvaa 
deHerlTenpahne is metfijn natuur- 
lijke pannevlies bekleet, waar door 
foo veel flaghaderkensloopen, door 
konftefoodanighmede gevult, dat 
-het pannevlies root van couleur is. 

Tenz. Vandesfelfslinker hand, 
na deborfi: gewent zijnde, hanght 
af een Milts flaghader, op defelve 
wijfe opgevuk, en is defe uyt een 
Kalfgenomen. 

3. De rechrer hand vat een zijde 
draat, waar van afrhangt het herte 
van^een jonge, foo hard gemaakt, 
dat het een fteenigh herte fchijnt 
te zijn, enzijndesfelfsooren mede 
opgevult met defelve ilolFe., 

4. Aan het .gefeyde herte is de 
groote Slagh” ader vaft, foo ais die 

- uyt 
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Cordis ventriculo liniflro emer¬ 
git , refervatis naturalibus dia^ 
metro, forma, & curfu, 

5'. Quomodo ex Arterize Ma- 
gnse parte fuperiore tres prode¬ 
ant rami furium vergentes, fc: 
dux ArterijE Carotidesj ut & Ar¬ 
teria fubclavia finiftra, hic vi¬ 
deri pote ft. Arteria fubclavia 
dextra ex Arteria Carotide dex¬ 
tra ortum habere, hic quoque 
luculenter apparet. 

6. Praeterea confpicere licet 
utramque Arteriam Vertebra¬ 
lem A: A: ut & Mammarias in¬ 
ternas B. B. prodire ex Arteriis 
fubclaviis C.C. 

7. E facco membranofo feu 
Venae pulmonalis bafi, quatuor 
ramos emergere, hic etiam cer¬ 
nitur: id quod in refponfione ad 
Epiftolam Problemat: decimam 
per figuram expreffi. 

8. Quomodo Arteria Pulmo¬ 
nalis , primo in partem dextram 
& finiftram circa Cordis bafin 
divifa , ulterius fubdividatur, 
fimul quoque oculis luftraripo- 
teft. 

9. Vafa Coronaria per Cor¬ 
dis fuperficiem diileminata, ju¬ 
cundo fpedaculo vifuntur, ocu¬ 
lis autem armatis minutilfimi 
ramufculi praeterea conlpici 
queunt. 

Didum 

uyt linker holre van ’t Herte 
voortkdmt j pok ontbreekt ’er niets 
aan des feifs diameter, geftake noch 
loop. 

5. Hoe uyt het bovenfte van de 
grooteSlaghader 3 takken voortko- 
men , deweike opwaerts loopen, 
namelijk twee Slaap flaghaders, ais 

mede de linker onderfleutelbeenige 
flaghader, kan men hier bequaamlijk 
zien. Ook ift hier fonneklaar te be- 

merkenjdat de rechter onderfleutel¬ 

beenige Slaghader uyt de rechter 
flaap Slaghader haar begin neemt. 

6. Ook is hier te zien, datbeyde 
de wervel-beenige Slaghaders A. A- 
als mede de inwendigeMamtakkea 
B. B, haar oorfpronk nemen uyt de 
onderfleutel - beenige Slagh-aders» 
C. C. 

y.Hierkan men ookbefchou wen, 
dat uyt de vliefige fak, ofgrond van 
de longs ader 4 takken vmortkomeni 
’t welk van my voorheen afgebeelt 
is, in mijnAntwoord op de ciende 
briefs-wijfe Voorftelhnge. 

8. '’T enisooknietduyfteralhier 
aan te raerken, hoe dat de Longhs 
Slaghader, aan de grond vank Her¬ 
te , in een rechter en linker deel ver- 
deelt zynde, verders ook gefubdi- 
videert word. 

9. Ook hoe dekroonwyfe BIoet- 
vaten over de oppervlakte van *c 
Hert komen te loopen, en alsmen 
Vergroot-glafen wil gebruyken, 
foo kanmen de alderfijnfle takjens 
in ’t gefighte krijgen. 

^ B bit 



THESAURUS ANATOMICUS 
Diftum Cori ut fupra dixi, 

a filo depefidet fericeo, cum ea 
infcriptione. 

OmniA sunt Hominum tenui 

PENDENTIA FILO. 

No. IV. Dii^o Sceleto a dex¬ 
tris oppofita eft phiala, caput 
infantis continens, liquori bal- 
famico innatans , quod vivido 
colore tam nitide prseparatum & 
confervarum eft (abfque pig¬ 
mento) ut dormientis potius, 
quam denati caput, videatur, 
quamvis a multis annis ita con¬ 
servatum fit. 

Not. I. Superiore parte Cra¬ 
nii ablata. Cerebraque exem¬ 
pto , confpicienda fefc exhibent 
decem nervorum paria, Cranii 
oflaperforantia, idque nitidius 
atque diftin^tius, quam in capi¬ 
te jamjamextincfo, ne Patheti¬ 
cis quidem atque Acceflbriis 
nervis exceptis. 

Accuratiftime quoque con- 
fpicere licet Nervorum audito¬ 
riorum ramum durum a molli 
cfle diftinftura, prjefertim late¬ 
re finiftro. 

3. Sinubus lateralibus durae 
Matris a me apertis, oculos in¬ 
currit finus quartus. 

4. In- 

Dit Herte hanght aan een zijde 
draadi gclijk ik hier boven gefegt 
heb, met eeaopfchrifi: 

’s Menfiheiit Leven hanght aan. 

een Zijde draad, 

No.IV. Aan derechcerzydevan 
dit Geraamte ftaat een Vies, waar 
in onthouden word ’t Hooft eenes 
kints, leggeride in een Balfamique 
vochtigheyt y 't wellc met.een le- 
vendige couleur foo net bereyt en 
bewaart is (fonder eenigh blanket- 
fel) dat het meer gelijkc na \ hooft 
van een flapend, ais geftorven kind, 
hoewel het al eenige Jaren alfoo is 
bewaart geworden. 

Hierontrent ftaat verders tecon- 
lidereren. 

T en eerfte. Het bovenfte gedeel- 
te van de Hcrflenpanne, ende de 
Herft enen felfs wegh genomen zyn- 
de j foo ift , dat haar de den paar 
Zenuwen, die de Herflenpan van 
onderen en van vooren doorbooren, 
veel klaarder en diftin<fler laten zien, 
ais v/el in’t hooft van een vers ge- 
ftorvemenfche, delijdende, en al¬ 
foo genoemde bykomende Zenu¬ 
wen niet uytgefondert zynde. 

2. Ook kanmen hier feer klaar ■ 
zien, voornamentlijk in de linker zy- 
de, dacdefaghte tak vandegchoor- 
zeiiue, van de harde tak onderfchey'- 
den is. 

g. De zydelijke grocven van ’t 
harde of dikke Harflen-vlies van my 
geopent zynde,foo komt ons nu hier 
de vierde groef in ’t gefighte. 

4. De 
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4. Infundibulum, Glandulae 
Pituitariae annexum, prae eopia 
arterioiamm, ceracel materii 
rubra repletarum , fummi ru¬ 
bedine perfufum. 

5-. Glandula Pituitaria Sellae 
equinae infidens, in fui medio, 
«bi Infundibulo conne^itur, 
nonnihil eminet. 

6. A latere hujus Glandule, 
ut & a latere Nervorum Optico¬ 
rum , cernuntur Arteriarum Ca ¬ 
rotidum trunci abfcilli. 

7. Facies, imb&labia, nul¬ 
lo modo rugofa, & vivido co¬ 
lore praedita. 

No. V. A finiftris fupradi<?i:i 
fceleti , locata phiala, eodem 
liquore ex parte referta, cui in¬ 
natat Infantis caput, eodem 
modo praeparatum. 

Not.i. In capitis bali interio¬ 
re, a latere dextro nervi paris 
ragi , nervus fupernumerarius 
reperitur. 

X. Nervorum Olfaftoriorum 
extremitates Os cribrofum per¬ 
forare, luculenter videri poteft. 

3. In hoc capite Nervorum, 
Cranio exeuntium, vifuntur un¬ 
decim , vel duodecim paria. 

4. Nervi vagi in utroque late¬ 
re 

4. De Treghter , vafl; rittende 
aan het Fluym • kliertje, zietmen 
door de veelvuldigheyd van de Slag- 
aderkens, die met eenrootwafch- 
aghtigeftoffevervultzyn, degant- 
fche T reghter bloet root te maken. 

•0 5. HetFluym-kliertjeindePaer- 
de-zadelzittende, is infijnmidde, 
daar het aan de Treghter vaft is, 
eenigfints verheven. 

€. Aan de zijden van dit Fluym- 
kliertje 5 als mede aan de zyden 
van degefight-zenuwen,kan men de 
afgefneden ftronken van de Slaap- 
flaghaderen bequaamli jk zien. 

7. Het aangefighte, nogh ook 
de lippen en zya geenfints gerim- 
pelt, enlevendighvan couleur. 

No. V. Aan de linkerzyde van’c 
gefeyde Geraamte wert gevonden 
eentweedeGlas, met defelve voch- 
tigheyt ten deelevervule, waariii 
onthouden word,’t hooft eens kinds, 
op defelve wijfe toebereyt. 

Hierontrem fiaat temteeren. 

Teneerften. Binnen in degront 
van ’t Hooft, aan de rechter zyde, 
werd cenovertolligeZenuw gevon¬ 
den, benevens hetdwalendepaar. 

2. Hier kaamen ook klaarlijk 
zien, dat de uyteynden van de Reuk- 
zenuwen hetSeef-been doorbooreii. 

3. In dit Hooft befpeurtmen elf 
of 12 paarZenuwen, dewelke de 
Herffen-panne komen te doorbeo- 
ren. 

4. Het dwalend paar doorboord 
B 2 hier 
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re duobus in locis Cranium per¬ 
forant , exigua portione olTea 
interpofita. 

5". Nervum accelibrium, tam 
in dextra, quam in finiftra par¬ 
te e variis fibris nervofis, variis-- 
que e locis oriundis, conflare, 
liic quoque confpictom efl. 

6. Quam tendinofa fit Dura 
Mafer, in hoc capite apparet. 

VI. Pone utriufque jam 
defcriptum caput, vivendafefe 
exhibent, pueri, 3 qve annos 
nati, tenuia inteflina, ficcata, 
qux, proprio Mefenterio cohae¬ 
rentia , naturales eorum circum¬ 
volutiones demonflrant; Quem 
in finem ceracea materia imple¬ 
vi , ut rotunditatem acquirerent, 
qua praedita funt, cum cibo, 
|>otu, aut flatu, in corpore vivo 
funt extenfa. Hifce relid:a Sc 
connexa Coli portio, nec non 
integrum Coecum, cum proceflu 
ejus Vermiformi, ut eorum con- 
flitutio videri poffit in illa aeta¬ 
te. 

,^izjamJe(^U'Un'tuf‘ ,fuper AJ[e- 
res fen Repofitoria Thepiuri Aiifi , 

reperiuntur. 

REPOSITORIUM, feu 
ASSER PRIMUS. 

, No. I. Tenuia intellina foetus 
hu- 

anatomicus 
hierwederz)?ts, op twee verfchey- 
de plaatfen de Herilen-pan, en dat 
feer dight by den anderen. 

5. Ookkantnenhierzien, datde 
bykomende Zenuw, foo wel in de 
rechter ais linker zyde, met ver-, 
fcheyde wortelen, of beginfelen, 
uyt verfcheydeplaatfen is voortko- 
mende. 

S. Hoe peesachtigh het harde 
Harflenvlies is, kanmen in dit Hoofi: 
bemerken. 

N». VI. Achter ider defer twee 
gefeydeHoofden werdengevonden 
de dunne» en gedrooghde darmen 
vaneen Kind, out tuilchen de. 3 en 
4 Jaren; het darmfcheyl daar noch 
aan vaft zittende, kanmen bequaam- 
lijk zien, de natuurlijke omwindin- 
gen van ’cgedarmte ; hier toe heb 
ilcdefelve met een root-wafchach- 
tige floiFe opgevult, op dat fy haare 
rondigheyt weder fouden krijgen, 
waar mede fy begaaft zyn, wanneer; 
fe in ’t leven met fpijs, drank, of 
wint vervult zyn. Aan dit gedarm- 

, te zitren ook noch vaft eengedeelte 
van deh Golijk darm, ais mede den 
blinden parm hevens 'desfelfs 
worm-wijfe Aanhanghfef, teh feyn- 
de men hare geilel in die'oude’rdom 
zoude^^kunnen zien. 

AlLes wat nu volght, is 'geplaatfi op 

de Planken van ^tgejeyde Cabinet. _ 

D’EERSTE PLANK. 

N°. fo Het dunne gedarmte van-een. 
jongh: 
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humani, jam jam nati, infarcfta 
atque exficcata , ciim annexa 
Coli portione, ut & inteftino 
Cceco, proceffiique Vermifor¬ 
mi , eundem in finem praepara¬ 
tis, fc: ut conftitutio Cceci na¬ 
turali proxima, appareat, quae 
longe differt in illa aetate, ab ea, 
quae in pueris, aut aetate prove- 
Aioribus cernitur ; Succefliye 
enim in recens natis Cceci irite- 
ftini diameter diminuitur, fine 
notabili protuberantia , & fic 
degenerat in proceffum' Vermi¬ 
formem ; in provedioribus vero 
ab una parte, valde protuberat, 
&ex ilia protuberantia procef- 
fus Vermiformis emergit ; ita 
ut in ea ^tate Caeci diameter 
liaud fucceSive diminuatur. 

In hifce inteflinis refervata 
eft naturaiis eoriim capacitas , 
& fine rugis extenfa funt inte- 
fiina. ., 

N®. II. Phiala.,continens Ii- 
-quorem , cui innatat Arteris 
Splenics virulins portio, loco 
fanguinis, ceracea materi^ rubi¬ 
cunda repleta, cujus extremita¬ 
tes penicilla 'detrita, reprsfen- 
tartt, ficuti in homine expreffi 
Fig. 4. Tab. 4. Epifl.Refp. ad 

jongh gebore Kintje, opgevult en 
gedrooght, waar aan noch vaft zit^ 
ten een gedeelte van den Colijk- 
darm, ais mede den blinden darm, 
en des feifs wormwijfe aanhangfel, 
al mede tot het felve eynde toebe- 
reytj namentiijkyop datmen het ge- 
flel van den blinden darm, die hier 
feer.na by de natuurlijke geftalte- 
nifle komt, zoude kunnen zien, 
verfcheelende feer veelin defenou-r 
derdom van de voor verhaalde j 
want in jongh geboorekinderkens, 
woit den diameter van den blinden 
darm kleender en kleender, en dat 
fonder merkelijke uytfettinge , en 
veranderc alfoo in het wormwijfe 
uy tfteekfel: maar in die gene,. de- 
weike ouder zyn geworden , ziet 
men dat den blinden darm aan eene 
zyde ruymer en ruyraer Word, en 
uyt defe uytfe^tinge komt het 
wormVvdjfe uytfteekfel voort: foo 
dat in die Jaren den diameter van 
den biin^ien darm, niet fucceffivelijk 
en vermindcrt. 

In dit gedarmte is de natuurlijke' 
ruymte geconferveertj ook zyn de 
darmen londer rimpelenuytgefet. 

N;'’. II. Een Glas, onthcudende 
in fich een Vbght, en daar in een ge¬ 
deelte vah de Milrs Slaghader, en 

"dat uyt een Kalf. Defe is met een 
root warchachtigeftofrevervult, in 

■ plaats vanbloed} desfelfs myreyn- 
den verbeelden afgefleete penceel- 
tjens, gelijk ik fulkx ook afgebeelt 
heb in deMilts Slaghader ,van een 
Menfch, en dat in mijne Antwoord 

- op de vierde voorgeftelde Brief aan 
_ B 1 D^Hees 
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ExpertifTimum D’“. Cm^domer- 

fum. 
N“. lU. Infantis Bracilium li¬ 

quori innatans, tam nitido pal- 
iidoque colore naturali (non fine 
mixtura coloris rubicundi) pro¬ 
ditum , ut viventis conftitutio- 
ni haud cedat. Hujus manus 
continet fubftantiam polypo- 
fam, artificio ex fanguine fu illo 
confedlam, fc: eruor e fue jam- 
jam jugulato, manu tamdiu fue¬ 
rat conquaflatus, donec frige- 
fa(51;us , materia polypofa fefe 
copiose videndam exhiberet: in 
hac materia, e fola conquafia- 
tione, ut dixi , prognata , adi¬ 
pis vari^ particulo apparebant, 
firmiter polypolo fubftantio ad- 
horentes; ficutiEigura Tab^ x. 
Iit. E. reprrfentatur. Diflus ad¬ 
eps aibimmus& durus, formam 
globolorum diverfo magnitudi¬ 
nis cpnquailando acquirens, 
membranulo analogum integu¬ 
mentum fimul acquifivit, cujus 
ope quoque adhUc cohne6i:itur 
polypofo materio fupra diiflo; 
interim manus,qua conquaflatus 
fuerat eruor munda fuit, neque 
ulla pinguedine, aut fevo con- 
Ipurcatus fuerat eruor- 

Ex iis conflat fanguinem in fe 
continere pinguedinem diflblu- 

tam. 

ANATOMICUS 
D’ Heer Do£br. Campdomerc , 
aldaar 4. 

N°. III. Een 'kints Armtje, in 
de felve vochtigheyt bewaarc, en 
foo curieus toebereyt , dat het de 
levendige gefteltheyt niet en be- 
hoefe te wijfcen, zynde blanckvan 
couleur, met eenige natuurlijke ro- 
digheyt vermenght. Het hantje 
onthout in fich een polypeufe ftoffe, 
dobr konft uyt het bloed van een 
Varkentoebereyt, namentlijk, het 
bloed uyt een vers gekeeltVarken- 
wiert met ecnhand, foo laaghgints 
en weder bewoogen , tot dat het 
koudgeworden zynde, degefeyde 
polypeufe fubftantie in groote quan- 
titeyt fich opdeede, en daar neveris 
ook eenige klompjensvet of fmeer» 
die haar in ’t bewegen of roeren 
uyt ’t bloct opdeden, en haar vaft 
vereenighden aan de g^feyde ftoffe, 
gelyk zulkx in deFig.vandcfe 
Tafel aangcwefen Word metdelet- 
terE. Defe gefeyde klompjesvct 
zyn fecr wit, ook hardachtigh, ront 
cn van yerfcheyde groote, en wier- 
den in ’t roeren ook omvangen van 
een vlies-gelijkend dekfel, ’t welk 
nogh tezien is, want door ditdek- 
fel vereenighde fy haar aan de poly¬ 
peufe ftoffe, gclijkfe daar nogh aan 
vaft geheght zyn. Ondertullchen 
ftaat te letten, dat de hand, waar 
mede het bloed geroert wierd, fuy- 
ver, cn met geen vreemde vette 
ftoffe befoetelt was, gelijk ook niet 
het bloed felfs. 

Hier uyt moet men bcfluyten,, 
dat het bloed week vet in fich heeft, 

’cwelk 
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tam, quae ia cellulas depolita, 
concrefcit. 

Notandum quoque, hanc 
phialam. Brachium continen¬ 
tem , ut & caeteras phialas obtu¬ 
ratas elle loco velicse, (ut facere 
fblemus,)integunientis,ex variis 
corporis partibus defiimptis, fc; 
inteftinis, cute humana, mem¬ 
branis Cerebri &c. qu$ omnia , 
valls fanguilluis fcatentia, ru¬ 
bra ceracea materia funt reple¬ 
ta, id quod non folum vifui gra¬ 
tum accidit, verum etiam diver- 
forum valbrum reptatum ia iis 
cernere licet. 

N^. IV. Portio capitis fcetus ■ 
humani , fecundum longitudi¬ 
nem divill. 

Not. I. Lingnx , fecundum' 
longitudinem dimidiat^ , vera 
conftitutio , non folum bafeos, 
verum etiam apicis, a latere vifa, 
fic quoque mufculofa lingux 
pars ) accurate fefe vifui oficr 
runt. 

a. Dudus fjpra palatum ad 
Aurem excurrens; hujus ofculi 
membrana libras obtinet, quae 
mentiuntur effluxum aquae flu¬ 
viatilis, qui obftaculo quodam 

in- 

’twelk in de cellckens overgegaan 
zynde, aldaar komt te llollen. 

Enftaarook te conlidereren on- 
trentdit Glas, waarin het gefeyde 
Armtje is geplaatft; ais ook mede 
ontrenc alie de volgendeglafen, dat 
defelve dighc toegemaafct zyn, met 
bekleetfels, vaii verfcheyde partyen 
afgehaalc zynde, ais van darmen,- 
herlTenen, uc. endat inplaacs van 
blafeniOok zynfommigeGlafen ge- 
dekt met het Vel van een Alenfche. 
En komen ons alie dele dekfels feer 
root en cierlijk voor , nadien der 
fciver bloetvaatjcns ontelbaar zyn¬ 
de, met een root-wafchagtige ftoffe 
opgevu.lt zya: Zulkx is niet alleen- 
aangenaam te zien, maar brcnghn 
ook nutiighey t aan voor een, die de 
cours defer Slaghaders naaukeurigh 
nazicnwik 

No. I V. Een Kalf Hooftje van 
een jongh geboore Kinrje , na de 
lenghte in twee declen verdeelt, 
waar in gefienkunnen werden 

. Ten eerftfen. De ware inwendige 
gelleliheyt des Tongbs , foo wel 
van des felfs achterfte deei, ofgrond, 
ais van bet voorile cn uyterfte, en¬ 
dat foo , ais men die van ter fijde ziet. 

2. De openinge of bet raondeke 
• des Canaals, die van k verbemelte 
na het oor gaat, kan men hier be- 
quaamlijk zien, en werd defe ope¬ 
ninge bekleet met een vlies, wiens- 
fibertjens of draykens inbarenloop 
feer aardigh verbeelden devloet van 
k water in een naauw riviertjen of 
geute, in v.dens midden eenigh be- 
letfel geleght zynde j k water ge- ■ 

dwon» 
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intercedente , viam fibi qujerit 

diverfam. 
3. Integumentum lepti Na¬ 

rium innumeris arteriolis efle 
praeditum, conftat ex portione 
liac, polt divifioncm hic relifta. 

4. Olla fjDongiofa Narium, 
membranofis integumentis ve- 
flita, per qux myriades Arterio¬ 
larum funt dilleminatcB. 

5” Unus ex dentibus incifo- 
riis , fecundum longitudinem 
difle^tus, idque in maxilla in¬ 
feriore; in eo triplex fubftantia 
obfervari poteR , extima enim 
colore eft albicante, media gri- 
fe4, tertia vero dilutiore colore 
grifco gaudet. 

6. Criftam Galli in ea xtute 
totam efle cartilagineam, ut Sc 
feptum Narium, CriRx Galli, 
continuum, hic palam eft. 

7. Parriculs fubrotundse, per 
membranas offa fpongiofa inve- 
Rientes difperfae, qux glandulas 
audiunt coelo fereno luculenter 
confpiciuntur. 

Remanendae procehus fal¬ 
ciformis, Crills Galli notijb- 
ium, verum etiam interiori par¬ 
ti offis Frontis cohsrentes'' di- 
ftindVe vifuntiir. 

9. Glandulae, Palatinae di(5t^, 
oculos quoque haud fugiunt, 

. quantumvis nudos. 
IO. Po- 

dwongen Word zydelijk af te ftroo» 
men. 

3. Dat liet bekleetfel van het 
tufTchen-fcheytfel van de Neus, 
tnet feer veel, ja een ontelbaar getal 
van Slaghaderkens verfien is, blijkt 
uy c dit itukxken, 't welk na de yer- 
deelinge noch is geblecven. 

4. De fponcieufe beenderen van 
de Neusj zyn van een dekfei bekleet, 
waar door ook duyfende van kleene 
Slaghaderkens paffeeren. 

5. Eenvan deSny-tanden vande 
onderfte Kaak , na de lenghte ge- 
klooft zynde, bevint men uyt drie 
verfcheyde felfftandigheden te be- 
■ftaan; waar van de buytenfte wit- 
achtigh is, de middellte graauw, 
en de derde weder wat lichter 
graauw van couleur. 

6. Dat de Hanekam, in die tijt, 
geheel en al kraakbeenigh is, ais me¬ 
de het tuffchen - fcheytfel van de 
Neusj blijkt hier klaar; ook datfe 
onderlingh met vermenginge van' 
fubilantie vereenighc zijn. 

7. Alshetfeerhelderweeris,foo 
kanmen door de vliefen die de fpon- 
cieufe. beenderen bckleeden, veele 
kleene rondeiighaamtjens zien, de- 
welke kliertkensgenaamt worden. 

8. Ook de overblijffelen van het 
feyffen- wijfe uytfteek, daar hetlich 
vaft maakt aan de Hanekam , en 
aan de inwendige tafel van voor- 
hoofts been. 

De alfoo genoemde Klieren 
van ’t Verhcmelte komen ons ook 
wel in ’t gelighte , al fchoon men 
geen VGrgroot-glafen en 'gebruy kt. 

jo. Men 
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IO. Pori cutanei luculenter 
quoque oculos incurrunt. 

N'". V. Pueri Ren dexter, li¬ 
quori impolitus, colori & cete¬ 
ris qualitatibus, naturali 8c vi¬ 
vo nullo modo cedens. 

Not. I. Hujus apici inii det 
Ren fuccenturiatus , parti au¬ 
tem inferiori conneditur portio 
inrellini Coli, integrum Cm- 
cum, ut Sc proceBus vermifor¬ 
mis ; li2Ec omnia line rugis con- 
farvata. 

Superior pars Renis veri, 
fuccenturiato non folum e 11 
contingua, verum etiam mem- 
branolo dt admirando nexu inter 
fe conneduntur, fc. Ren fuccen- 
turiatus excavatus ell parte fui 
inferiore, quam in cavitatem,fu- 
premam partem Renis veri tan- 
quam in acetabulum admittit, 
in modum articulationis olfium, 
quae per arthrodiam Iit. 

No. VI. Infantis Grus, vi¬ 
vido colore proditum , liquori 
limpido innatat. In hujus parte 
inferiore, cute 8c pinguedine 
exparte ademptis, conlpicien- 
dos fefe exliibent 

I. Nonnulli Mufculi, liioin 
fitu naturali, quorum membra¬ 
naceum integumentum in to- 

Thef.I. tum 

IO. Menkan de fweetgaten vao 
vel hier ook feer klaar zien. 

No. V. De rechterNier van een 
jonge, in defelve vochtigheyt ge- 
legt: Defe is foodanigh gebalfemt, 
en geconferveert, dac defelve in 
couleur, en andere natuurlijke hoe- 
danigheden voor een levendige 
Nier, (ofeen, die uyt eenfrisen 
fchieiijk geftorven menfche geno- 
men is,) niet en behoeft te wijken. 

Aanmerkt ten eerften, dat op de- 
fes Niers opperlle zyde gelegen is 
de By-nier: Deslelfs onderlle is te 
famen gevoeght met een gedeelte 
van den Colijk-darm, ais mede met 
den blinden darm, en worm-wijfe 
uytileek: En zyn alie defe gecon¬ 
ferveert fonder rimpelen. 

Ten 2. Dat het opperlle van de 
wareNier met de By-nier door een 
byzondere tTamenvoeginge te Ta¬ 
men zyn geheght, en d^doerVlie- 
fen : Waar toe deBj-lnier van on- 
deren uytgeholt is , om‘ alfoo het 
bovenfte deel van de ware Nier te 
ontfangen, gelijk men ziet te ge- 
fchieden in die foorte van Articula¬ 
rie, diemen Arthrodia noemt. 

No. VL HetBeen van een Ideen 
kindje, levendigh van couleur zyn- 
de, hanght in een vlesje met helderc 
vochtigheyt, het vel en vet voor 
een gedeelte van onderen wegh-ge-? 
fneden zynde, vertoonen haar 

Eerllelijk.Eenige Spieren,in haar 
natuurlijke pkatzen, welkers vlie- 
ligh bekleetfel in ’t geheel niet en is 
weghgenomen, teneyndemen des- 

C feMs 
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tum non eft ablatum,ut ejus vaf- • 
cula fanguinea vifui paterent, 

i. Tendines Mufculorum» 
ui inter pedem fleftentes dc ab- 
ucentes numerantur., fuo in 

fitu naturali; horum tendines 
fub Malleolo externo tranfeun- 
tes,6c colore vivido non deftitu- 
ti, arteriis fuperbiunt plurimis. 

3. Horum Mufculorum ten¬ 
dines vagins nervofe incluh 
funt, ubi per fihum malleoli 
externi decurrunt ; Idque, ne 
didi tendines facile fede fua di¬ 
moveantur. 

4; Hujus pedis Ungues re¬ 
movi , ut vafcula fanguinea o- 
culis armatis fub iis luftrari pof- 
to. 

N®. V II. Pueri recens nati 

llomachus apertus & inverfus, 
vt 

I. Tunica villofa, praevafo- 
rum fanguineorum repletorum 
copia, fumma rubedine imbuta, 
ut & gulae terminus, luculenter 
confpici poffint, ob coloris va¬ 

rietatem, 

z. Pilorus, feu flomachi ex¬ 
itus cum annexa portione inte- 
flini duodeni, in hoc ftomacho 
inverfo quoque luilrantur. 

3. Ab 

felfs bloedvaatjens foude kunnen 
zien. 

Ten 2, Kan men Mer zien de Pe- 
fen der Spieren,, de welke onder des 
yoets buygers en afleyders gerekent 
werden, en dat alles nodi in haare 
natuurlijke plaatfe; Defe gefeyde • 
Peefen, onder de buytenfte EnkeL 
pafleerende, en hare natuurlijke,. 
en levendige couleur behouden heb- 
bende, zynook van veele fightbare- 
Slaghaderkens verfien. 

3. Defe-gefeyde Peefen zyn iri' 
een zenuwachtige koker bdlooten , 
ter plaatfe daar fy door des buytenfte • 
Enkels groeve komen te loopen,. 
om niet foolichtuyt hare plaatfe te 
kunnen wijken. 

4 Op dat de bloedvaatjens onder 
denagels loopende, metvergroot. 
glafen bequaam Iconde gefien wer- 
deiijfoo zynvanmydenagels wegli^ 
genomen. 

N°. VII. De Maagb van een 
jongh geboore kindje , geopent, 
en ’t binnenfte buy tewaarts gekeert, . 
op dat 

Ten eerftenj het fiuweele vlies 
van de Maagh , door de veelheyt 
van opgevulde bloedvaatjens, bloed- 
root geworden zynde, gefien kon- 
de werden : Ais mede waar des 
fpijs-leyders, of fldk-darms eynde 
in de Maagb is, ’t welk hier feer' 
klaar in *t gefigte komt,door de ver- 
fcheydentheyt van haare couleuren. 

2. Do Poortier, of uytgang des 
Maaghs, waar aan een ftukjen van 
den twaalf-vingerigenDarm vaft fit, 
kan menindefeomgekeerde maagh 
ookzien, 3. Het 
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-3 Ab hifce etiam dependet O- 
mentum cum portione inteftini 
coli.Di^lumOmentum tam niti¬ 
de prseparatum atque conferva- 
tum, ut fericum dilutiore rube¬ 
dine perfufum,repraefentet. Hu¬ 
jus Arterias ceracea materii im¬ 
pletas , innumeras efFe, hic con¬ 
flat. 

N°. VIII. Portio humani In¬ 
teftini jejuni inverfi, & liquori 
innatans, naturali colore pro¬ 
dita, in qua confpiciuntur 

I. Ita ditftae Valvula conni- 
Tentes (potiusjuga, feujugales 
particula prominentes) in Inte¬ 
ftini Jejuni cavitate exiftentes, 
quas inter una fitum obtinet 
contrarium, fc. fecundum lon¬ 
gitudinem exporredlum,id quod 
rarum. 

i. Hujus inteftini Glandula 
folitaria, (mihi non tantum fo- 
litaria, fed & Ipuriaj) capitis 
acicula majoris magnitudine 
protuberantes. 

3, Hujus Inteftini villofitas, 
perquam diftinfte in hoc obje- 
do comparet. 

N°. IX. Infantis Cor tali ar¬ 
tificio in liquore confervatum, 
ut ne minima quidem ruga pra- 
ternaturalis in eo reperiatur, ne 
fitu quidem naturali neglefto. 

Mot. I. Utramque Auriculam 
na- 

3. Het Net, ais mede cen gc- 
deelte van den Colijk-darm is hier 
ookaanvaft. DitNetisfoofierlijk 
toebereyt , geeonferveert , ook 
met veel fijne Slagh-aderkens 
doorweven , dat het :de fijnfte 
licht-roode zyde ftoffe reprefen- 
teert, en zyn defe Slagh-aderkens» 
gclijk hier blijkt, uytftekend veel 
in getale. 

No. VIII. Eenftuk.vanden nug- 
teren Darm tiyt een Menfche, 
't welk in een vochtigheyt hangen- 
de, fijne natuurlijke couleur behou- 
denheeft, enin’tielvekanmende- 
fe volgende zaken zien. 

i* Dealfoogenoemdeoogh-luy- 
kende Klapvliefen f lievef iatwijfe 
oneffentheden ) van den nuchteren 
Darm, onder dewelke dattereen is, 
die na de lenghte van ’t gedarmte 
loopt, contrarie alie de andere, 
^tgeen feer feldengevonden word. 

2. De Solitaire of eenfame Klie- 
ren van dien Darm (van my nictal- 
ieen Solitaire, maar ook Baftaart- 
klieren geheten zynde) in groote 
met het hoofd van een groote rpeM 
overeenkomende, puyien hier ter 
plaatfe uyt. 

g. DePool, of ruygheyt van’t 
binnenfte of fluweele Vlies defes 
Darms, is hier feer curieus te zien. 

No IX. HetHerte van cenjong 
kindje, in defelve vochtigheyt han- 
gende, en foodanigh geeonferveert, 
datter niet het minfte onnatuurlijk 
rimpeltje in te zien isj en hangt felve 
ais in fijne natuurlijke fituatie. Aanm: 

Teneerfte, Dat beyde de ooren 
• C 2 van 
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naturali forma, atque magnitu¬ 
dine elle corifervatam, quarum 
finiftra Criftam Galli semula- 
tur. 

z. Truncum Venae Cavae de- 
fcendentem ad exortum abfcif- 
fum efle, ubi cavitatem reli¬ 
quit notabilem : Truncus au¬ 
tem afcendens , ceracea mate¬ 
ria repletus , a latere Auricu¬ 
lae dextrae oculos incurrit. 

3. Arteriae Pulmonalis, utdt 
Aortae truncum fimul confpice- 
re licet, idque in fitu naturali. 

N°. X. Arteriae per Piam Ma¬ 
trem difperlae, aut potius, quae. 
Piae matris ope, coercentur, ne 
a fe invicem recederent , aut 

intricarentur. 

Not. Variis in locis videreli- 
cet, didas Arterias fubllan- 
tiam Cerebri Corticalem pro¬ 
ducere , quemadmodum figuris 
exprefli in Relponf. Epifl. Pro¬ 
bi. ix.adExpertifiimum Domi¬ 
num Etmullerum. 

No. XI. Infantis Ren bife- 
dus , ut interiora pateant ; in 
ea parte qvix fundo proxima, 
iequentia obfervanda funt: 

I. Conftitutio Renum , quae 
mihi 

van ’t herte uiets van hare natuur- 
lijkegrooteverlooren, en hare na- 
tuurlijke geftake behouden hebben, 
en dat de linker Oor een Hanekam 
gelijkt. 

2. Dat de nederdalende flronk 
van deHoI-ader aan haar begin afge- 
fneden zynde, een tamelijke groote 
holte nalaat : De opgaande flronk 
dad!r-en-tegen, met een root wafch- 
fige ftoffe opgevult zynde, werd aan 
de zyde vank rechterOor gevonden. 

3. Ook kan men de ftronken van 
de Longhs Slaghader, en die van 
de groote Slaghader, te gelijk feer 
klaarzien, en dat in hare natuurlij- 
ke plaaizen. 

N^.X. DeSlaghaderen,diedoor. 
het dunne Heriren-vlies verfpreyt 
zyn, ofliever, die dbor toedoen 
van’c dunne Herflen-vlies inordere 
by een gehouden werdcn, ten eyn- 
de defelve niet van een foude komen 
te wijken, en onder een verwerren. 
Aanmerkt ondertufichen dat op ver- 
fcheyde plaatzen te zien is, dat defe 
fijnfle Slagh aderkens de fchorffige 
fubflantie van de Herfiene komen 
voorttebrengen , gelijk ik breder 
vertoont heb in de figuuren van de 
12 Antwoord, op de voorgellelde 
Brief van dJHeer Dodor Emuller. 

No. XI. De Nier vah een jongh 
kind, nadelenghteintweegefpou- 
wen, op dat het invvendige gefien 
konde werden i nu indatgedeelte, 
’t welk ’t naafte is aan de grond van 
*tGlas, kan men defe voigendeza- 
ken zien. 

I. Het ware Geflel des Niers, 
be- 
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mihi prsefertim ex duplici fub- 
ftantia conftare videtur; fc, ex 
vafis fanguifluis & urinariis; 
paucis vafis' Lymphaticis & 
Nervis interpofitis. 

^.QlIamvis Glandulse videan¬ 
tur hic apparere in Renibus bi¬ 
feris , tamen putem nobis im- 
pofuille admirandam conftitu- 
tionem extremarum Arterio^ 
larum , ficuti brevi per figuras 
illuftrare animus eft, idque ad 
objeda vera. 

5. Artificiose funt implets 
Arreriae, ut & cx parte V ense; 
ex parte dico, propterea quod 
totas haud fint repletae , unde 
Arteriolis rubris fubftantia gri- 
fea interjacet : utroque verh 
vafe fanguifluo repleto , tale 
quid non reperitur, ficuti vide¬ 
re eft in variis a me confervatis 
Renibus, poflea delineaudis & 
defcribendis,. 

4. Papillas Renum nil nifi 
congeriem efle duftuum Urina¬ 
riorum Bellini obfcure in hoc, 
in variis autem poflea delinean¬ 
dis & defcribendis, luculentius 
conflabit. 

5. Papillas plurima obtinere 
ofcula,(PapillarumMam marum 
adinflarj cavitatem Tubulo¬ 

rum 

CH CABINET. 

beflaande, mijns dunkens, voorna- 
melijk uyt twee verfcheyde felfflan- 
digheden, nam: uyt bloedvaten, en 
pis- vaatjensj doorvlochten met wey- 
nigeZenukens, en Water-aderen. 

z. Hoewel dat haar kleenc 
Klierkens fchijnen op te doen, 
in defe doorgefbede Nierenj foo 
meen ik echter, dat men door de 
wonderlijke conflrucrie der bloed¬ 
vaten bedrogen. word ; gelijk ik 
fulkx in de Lijfte van ’c tweede of 
derde Cabinet, van meeninge beii 
uyt te drukken door verfcheyde Fi- 
guuren, dienahetlevenzuilenge- 
fneden werden. 

3. Defe Slagh - aderen zyn kon- 
fUgh opgevult, ais medevooreen 
gedeeke de gemeene Aderen ; ik 
fegge voor een gedcelte, nadien- 
fe niet alie vervult zyn geworden } 
en hier doorkomt het dat pns dele 
fjbflantic twee-couleurigh voor- 
korat, alsroot, engraauw: maar 
alie de bloed vaatjens opgevult zyri¬ 
de, foo korat ons dele fubflantie 
een-couleurigh voor, gelijk wy na- 
maals in andei-e, van my toeberey- 
de en geconferveede Nieren- fullen 
aanwijien, enook in Figuurenlaten 
af-beelden, 

4. Dat de Tepekjens der Nieren 
niet andeVs zyn, ais een tTamenflel 
van fijnePis-vaatje-ns, doord’Hcer 
Bellims uytgevonden, kan men hier 
genoeghfaam zien, edogh niet foo 
kiaar, ais wei in de volgende 

5. Ook dat de gefeyde Tepeltjens 
eenighemondekens j oft openingh- 
jens. hebben, gelijk de tepels der 

C S. Vtou- 
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ram Renalium refpicientia, ac- 
curatiflime in lioc objedo nudis 

pcuiis videri poteft. 

6. Membranam hic dependen¬ 
tem, qu-x Propria audit, Re¬ 
nemque proxime ambit, tena¬ 
cem atque firmam efTe pro pro¬ 
portione objecti,nemo ambiget, 
qui hoc expifcatus fuerit. 

7. Renes in ea state fuperfi- 
cie admodum efle insquales, 
tanquam ex variis particulis 
conflitutos, hic palam efl. 

8. Pelvis cum fuis Tubulis 
Renalibus diflin(fi:e intuentibus 
apparet,'Rene in duas partes 
divifo. 

9. Ureteris portio e Pelvi pro¬ 
diens. 

No. XI I. linteftina Infantis 
tenuia , ceracea materia reple¬ 
ta , cum annexo Cee co & Coli 
portione. 

Not. I. Refervarunt natura¬ 
lem fitum& circumvolutiones, 
utpote Mefenterio illibato. 

a. Arteris per Inteflina dif- 
feminats, more folito funtin- 

pletje. 

ANATOMICUS 
Vrouwen borften, is hier evident 
te zien, fchoon mengeen vergrooc- 
glafen tot hulpe neemt , en defe 
openingtjens refpondcren op de talc- 
ken van hec bekken derNieren. 

6. Ais mede dat het binnenfte en 
eyge Vlies van de Nieren, ’tgeen. 
hierafhanght, tay en fterk is, na 
proportie van’t geen het komt te be- 
Ideden, fulkx en zal niemant tegen- 
fpreken, die het onderfoght heeft. 

7. Hier blijkt het ook, dat de 
Nieren in die tijd, feer ongeljjk zyn 
van oppervlakte, even ais ofdefelve 
van veele deelcn te famen geftek 
waaen. 

8. AI wie wat naauw toeziet, kan 
hier licht in fijn gefighte krijgen het 
Bekken van de Nier, ais mede des 
felfs takwijfePiJpen, nadien de Nier 
in tweegefpouwen is. 

p. Ais mede een gedeeltc van de 
Pisleyder, uyt het Bekken voort- 
komende. 

No. X II. Het dunne Gedarmte 
vaneenjonghgeboorekind, opge- 
vuld met een wafehige floffe, waar 
aannoch vaftgeheght zyn denblin- 
den Darm, ais mede een fluk van den 
Colijc-darm. 

Aanm: ten eerften, Nadien de¬ 
felve noch aan het darm-fcheylvaft 
zitten , foo hebbenfe hare natuur- 

.lijke iStuatie, en omwindingen be- 
houden. 

2. DefeSlagh-aderen, door het 
gedarmte loopende, zynop debo- 
vengemelde wyfe vervult. 

R£- DE 
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REPOSITORIUM, feu 
ASSER SECUNDUS. 

NM. Hominis VeEcuIa fel¬ 
lea , cum annexa Hepatis por¬ 
tiuncula, liquori immerfa. 

Not.i. Veficula fellea cera- 
cea materia eft; repleta, ut na¬ 
turalis ejus capacitas & figura 
confpici poflint. 

a. Arteris Cyflics ^ eadem 
materia implets. 

3. Arterias Cyllicas haud fo- 
lum de fanguine prolpicere Ve- 
ficuls felles j-verum etiam ul-- 
terius repere per Hepatis fub- 
ftantiam, hic evidens e 11. Hoc 
Anatomicis impofiiit , exifti- 
mantibus hafce Arteriolas per- 
fundum reptantes , peculiares 
du61;us biliarios efle. Vid. Re- 
fponf Epift, Probi. 5*. ubi fufius 
de hac materia agitur.- - 

N'’. II. Phiala hominis Lin¬ 
guam in liquore continens, ut 
minutis diftin<51ius videri pof- 
fint, 

Not. I. Naturali Sc vivido co- ' 
lore prsdita innumeris gaud^ 
Papillis, per aream diflemina- 
tis : funtque incerts figurs & 
magnitudinis» 

2. Ha- 

DE TWEDE PLANK. 

N°. 1. De Gal-blaas. van eeft 
menfch, waar aan noch een ftukje 
van de Lever vaft zit, en foo in een 
voght hanght. 

Aanm: teneerften. Defe Galblaas 
is met een wafchfige ftoffe gevult > 
op , dat desfelfs capacitey t, en fi- 
gure bequamelijk fouden kunneil 
gefien worden. 

2. Ook zyn des felfs-Slagh-ade- 
ren met defelve ftoffe vervult. 

3 : Hier blijkt het klaar, dat de 
SIaghaders van de Galblaas niet al- 
leen gedeftineert zyn ten dienfte van 
de Galblaas, dm haar van flagha'der- 
lijk bloedte verforgeii, want defelve 
loopen verders a£ tot de fubftantie 
van de Lever jdit heeft de Ontleders - 
misleyd, want fy fagen defe takjens, 
langs de' grond van de Galblaas 
lopende, aan, voorbyfondere wor- 
telen van de Galblaas, waar door fy 
waanden de Gal tot de Galblaas te • 
komen. Sietverders over defe mate¬ 
rie inmyn Antwoord op de 5 briefs- 
wyfc Voorftel lingh, alwaar breder 
over defematerie werd gefchreven. 

N°.II. DeTongvaneenmenfchji 
leggende in een heldere vochtig- 
heyt, om de kleenigheden beter te ' 
mogen fien. ■ 

Aanm: ten i. Defe onslevendigh^^ • 
voorkomende, is van boven ver- 
fien van ontallijke Tepcltiens, de- 
welke verfcheyden zyn van gedaan-* 
te, engrpote, 

i» Hief 
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3. Harum Papillarum ali¬ 
quot funtplange, in mtdio prodi¬ 
tas foramine aut lacuna; in am¬ 
bitu vero fulco rotundo. Non¬ 

nullae contra ea conica m habent 
figuram, aliae autem in Fungu- 
lorum modum rotundo capi¬ 

tulo donantur. 
3. Per has Papillas Vafcula 

fanguinea exfpatiantur , quae 
tamen abfque inftrumentis op¬ 
ticis videri nequeunt. 

4. Larynx cum Epiglottide 
fua ad radicem Linguae dfftinde 
fefe videndam exhibet; eftque 
Larynx aperta, prout Fefe ha¬ 
bet extra deglutitionem. 

5. Sub Epiglottide vifui ex¬ 
ponitur Pharynx. 

6. In Epiglottidis fiiperficie 
plurimo vnuntur Glandulo. 

7. UtriqueLinguo lateri ad- 
fito funt Arterio Carotides. 

8. Glandulo Thyroideo po- 
fteriori , & fupremo lateri Af- 
pero Arterio, funt adfito. 

N°. fll. Infantis Lingua, 
cum annexa portione lovi late¬ 
ris Menti, Labiique inferioris. 

Net. I. Lingua fpinulo ope 
elevata, utfubea conlpicienda 
fefe exhiberent portio Nervi & 
Arterio fublingualis; diftus au¬ 
tem Nervus a latere fub Lingua 
reptat, non autem fub Frenulo; 

ANATOMICUS 

2. Hier van zynder fommige piat,' 
met een openinghtje in ’t midden, 
rontom ’c welke een rond groefje 
loopt; Andere daar - en - tegen 
zyn kegels-wijs ; Andere fchijnen 
eenrondhoofdje te hebben , gelijk 
fommige Champinjons. 

3 . DoordefeTepeltjenskanmen 
de opgevulde bloedvaatjens zien, 
hoe wel niet fonder toedocn van ver- 
groot-glafen. 

4. HetStrotten-hoofd met des- 
felfs Idapje vertoont fich hier feer le- 
vendigh, en ftaat het Strottenhoofd 
open, gelijk het gemeenlijk doet, 
buyten de tyd van’tfwelgen. 

5. Onder het klapje of dekfeltje 
van ’t Strotten-hoofdj komt ons hier 
ook voor den ingangh, ofbegin des 
keels. 

6. Door het klapje zietmen feer 
veele kleene ronde kliertjens loopen: 

7. Ais mede langs beyde de zy- 
den van de Tongh de Slaap-flagh- 
aderen. 

8. De Strot-klieren ziet men ge- 
plaatft te zyn aan^tachterfte en op- 
perfte van deLucht-pijp. 

No.III. EenkindsTongh, met 
eengedeelte van de.linkerzyde van 
de Kinne en Lip. 

■ Aanmrten i. De Tongh, door 
toedoenVan een doorntje opgelichu 
zynde, kan men v^n onderen zien 
een gedeelte van deondertonghige 
^nuwe en Slagh-ader; defe Ze- 
nuw loopt langs de zydenvan'’ton- 
derlle des Tongs, en niet onder het 
toomtje, foo dat fy geabufeert zyn 
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itant minus refte judicent, qui 
cxiftimant hunc Nervum fub ip- 
fo Frenulo Linguse reperiri. 

z. In finiftro latere hujus 
Linguas innumerae Arteriolae o- 
culosjncurrunt, arbufcularum, 
foliis nudatarum, filvam reprae- 
fentantes. 

3. Glandulas, quae dicuntur 
Maxillares inferiores, utroque 
latere dudum faiivalem exhi¬ 
bere in confeflb eft ; eundem 
a latere Fraenuli falivam im¬ 
pertire ori, nemini, qui vel a li¬ 
mine tantum falutav^rit Artem 
Anatomicam , ignotum, at vero 
quot aperturis aut ofculis diftus 
canalis fit praeditus non ita faci¬ 
le eft demonftratu, neque Ana¬ 
tomici in fuis demonftrationi- 
bus publicis nobis oftendunt. 
Si quis interim hoc objeftum, 
Ccelo fereno infpicere dignetur, 
videbit idque luculenter, Du- 
G:um hunc faiivalem laevi lateris 
tribus in locis falivam imperti¬ 
re ori, quem in finem a latere 
fraenuli tria vifuntur ofcula hi¬ 
antia , id qiiod non folum in u- 
no, verum etiam in altero lo¬ 
cum habere fiepius deprehendi. 
In nonnullis quoque obfervo 
didum Canalem unicam tan¬ 
tum aperturam habere, an quia 
caetera occlufa ante , vel poft 
mortem ? 

Thef.I. 4- Cu- 

dewelke voorgeven, dat defc Ze- 
nuwenonderhettoomtje, oftong- 
riemtje gevonden te werden. 

2. Aan de linker zyde van dele 
Tonghzietmendc flaghaderkens in 
foo groot een menigte loopen, dat- 
fe feer aardigh een bladerloos bof- 
fchafitje komen te verbeelden. 

3. Datdeonderfte kaaks-klieren 
wederzijtsvaneen quyl-vat verfien 
zijn 5 is wel bekent 5 dat ook defe 
quylvatenaande zydenvan ’t tong- 
riemtje, haar quyl in de mont uyt- 
ftorten , daar van kan niemand on- 
kundigzijn, die maar deeerftebe- 
ginfclen in de ondeet-konfi gcleyt 
heeft : maar te toonen door hoc 
vcelopeninghen ider defer quylva- 
ten, 'tquyl in de mont uytftorten ,, 
fulks en is yder mans doen niet. En 
daarom en heeft men ooknoytge- 
fien, dat de Anatomifien in hare 
publyke vertoningen fulks hebben 
aangewefen : foo nu iemand be- 
gerigh is zulks in dit voorwerp te 
zien, endatopeen helderen dagh, 
fo fal hy klaarlyk kunnen bemerken, 
dat de linker canaal of quylvat pp 
3 verfcheyde plaatfen ’t fpeekfel in 
de mont brenght; waer toe aen de 
linker zyde van'ttoomtje drie ope- 
nc mondekens gefien worden , en 
heb ik in anderc meermaalsonder- 
vonden ider canaal wederzijds 2, 3 
openingen te hebben. In fommige 
kan ick niet meer ais eene openin- 
ghe vinden; of de reftedan in , of 
nahet fterven, foo dight gefloten 
zijn gcworden , dat menfe niet kon- 
deziepj is my onbekent. 

D 4. Dat 
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4. Curem‘humanam tribus 

Pororum generibus ditatam eile 
in publicis demonftraticmibus 
oftendi : duo autem genera in 
hoc objedo accurate videre li¬ 
cet, tertium vero genus non la¬ 
tis accurate. 

5. Linguae Papillae lullrari hic 
quidem polTunt, verum in fu- 

per memoratis objedis accura¬ 
tius fefe videndas exhibuerunt. 

N°. IV. Phiala continens in- 
verfam Coli Inteftini portio¬ 
nem, (Jpaulo antequam nomen 
InteJftini Retfti aflumat) e pueri 
cadavere defumptam, & a feta 
dependentem. 

Hot. I. Inlioc obje(51:o ita in- 

yerfo , ut fuperhcies interior 
jamfadalit exterior, luculen- 
tilhme conlpiciuntur aperturje, 
quae tam numerofe, & tamar- 
Ae libi invicem futit appolitae , 
ut cribrum aemuletur : nam 
cufpide fubtililiimae. acus, late¬ 
rum compundiones ne fieri qui¬ 
dem polTunt. An Pori, an ve¬ 
ro ofcula minutihimorum vaf- 
culorum? an admittunt, an in 
cavitatem di<H:i Inteftini emit¬ 
tunt ? . 

%. Dicii Inteftini Glandulae 
(quae mihi Ipuriae dicuntur) la¬ 

cuna^ 

4.Dat ’t vel van een menfche drie- 
derhande fweec-gaatjens he.eft, heh 
ikinmyne publyke deniQnftratien 
meermalen gctoontnndit voorwerp 
kanmen der twederhande Idaar zien, 
maar de derde foorte en komtons. 
niet helder genoeghte voorfchijn. 

5-. De tepeJtjes van de tonghen’ 
Ican men in dic kleene vuorwerp.. 
niet foa wel, ais in de voorgaande: 
zien. 

N°. IV..Een Vlcsken metvoghr,, 
waar in te zien is, een omgekeert 
ftuk van de colijk darm , een wey- 
nigsken voordieplaats afgefneden,., 
daarfc de name van colijk darra af- 
leght, ende de name van regbtea 
darm aanneemt; ’t felve is liyt een. 
kint genomen, en hanght aan een. 
paartshayrtje. ■ 

Aanmerkt ten ecrflen; In dit 
omgeke^de voorwerp, in ’t welke 
hec binnenfte buytenwaarts is ge- 
keert, kan men fonneklaar deflelfs 
openingtjens zien, dewelke fo veeie 
jzijn, en ook foo dighc aan den an- 
derenllaan, datfmender geenpunt 
van een feer fij ne naalde tuflen fbude 
kunnen fteken, fonderdefelve tera- 
ken,waar door*t feer aerdig een Seef 
verbeeld. Of men defelve openingh- 
tjens Pori of Sweetgaatjens fal moe- 
ten noemen, ofmondekens van ca- 
naaltjens, en of door haar wat uyt- 
geftort Word in 'c gedarmte, "enof 
fyiets tot haar nemen, om elderstc 
brengen, en is met geenfekerheyt 
te feggen. 

2. De alfoo genoemde darm- 
klierkens kpmen ons hier voor ais 

kleene 
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cimarum minimarum in mo¬ 
dum oculis fefe oiJerunt, funr- 
que faturata rubedine perfufae , 
propterea quodlnteflinorum va- 
la,quorum propagines fafciculo- 
fas Glandulasdicftae mihi funt, ce- 
racea materii rubra liint repleta. 

3. In diftae phialae fundo re- 
peritur Inteftini Ilei portio , in 
qua fufceptio apparet, id eft , 
portio Inteftini fufcipit portio¬ 
nem inlequentem, & lic obflrui- 
tur Inteftini cavitas. Hic affe- 
^us lethalis, verum eft Mife- 
rere mei, feu Ileus, in quo Inte- 
ftina plane obftruuntur ,' unde 
vomitus continuus , tormina 
vehementia , Scc. Eftque hoc 
obje«ftum defumptum e cadave¬ 
re pueri-, o<fto circiter annos 
nati. 

N°. V, Pliialain liquore contio- 
nens pueri Cerebellum cum por¬ 
tione Medullae oblongatae. • 

Not. I. L.atera Cerebelli funt 
abfcifla., ut interiora pateant. 

Nates atque Teftes ob 
nimiam Cerebelli mollitiem 
confundebantur , antequam phi¬ 
alae inderem. 

3. Glandula Pinealis, ante 
Nates 

kleene holletjens, eri zijn defelve 
hoogh root, om dat de vaten van 
gedarmtejin et een root\va'fljge ftdfTe 
opgevulrzijn, en na mijn meninge, 
fijn defe klierkens niet anders ais 
bundel- ofpenceelswijfeuyteynden 
vande bloetvaatjens,van’t gedaraite. 

3. In de grond van \ glas werd 
nogh daar en boven gevonden een 
ftuk van den nughteren darm , ’t 
welk met een inlchieting befet is, 
datis, bymanierevan overftropin- 
ghe is het eene deel van den dann 
in het anderc volgende in gefcho- 
ten. Ditdddelijkongevarishet wa^ 
re miserere mei', dat is, ontfermcu 
mynder , geheeten, en werd daar 
ter plaatfe den daiTn geheel ver- 
ftopt 3 foo dat die luyden alles uyt- 
braken, wat men haar komt in te 
geven, met feer fware pyne des 
buyksjcn andere ongemakken meer. 
En isdit ingefchbte lluk des darms 
van my geirieden uy t een jonghe, 
out dmtrentaght jaren. 

No. V, Een Vies met het aghter- 
bfeyn., en het begin vari ’t rugh^ 
mergh,ft welk langhaghtigh mergh 
gehetenis. - . 

Aanm; teneerflen. Om het in- 
wendighe te zien, fijn de zyden -wat 
wegh gefneden. 

2. De alfoo genoemde billenen 
tefticulen der herflene, zijn hier 
wat ondcr een geconfundeert ge- 
-worden, wegens derftlve faghtig- 
heyt 5 waar- mede i^ al aangedaan 
waren, eer ikhet voorwerpin ’t 
glas d^e. - • 

3. Vanhet pyn-fcliertjen voor de 
, Da bil- 
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Nates fitje, exiguam abfcidi la¬ 
mellam , ut conftitutio intrin- 
feca appareret, quaeporofa, ut 
liquet in hoc objedo. 

4. Membrana, didam Glan¬ 
dulam’ amiciens , fatis cralla, 
pro Glandulae magnitudine. 

5" Didam Glandulam neuti- 
quam ejufdem effe conftitutio- 
nis cum Cerebro, aut Cerebel¬ 
lo , neque cum exteris corporis 
partibus Glandulohs convenire, 
frequentiori exploratione cer¬ 
tior fadus fum. 

6. Infra Nates, portio mem- 
bran xArachnoidex apparet, & 
fub ea Pia Mater, Cerebellum 

cingens. 
7. Poilica parte hujus phialae* 

Nervi Optici confpiciunturfunt- 
que porofi; ut & olfadorii, per 
quos Arterix diiTeminantur. 

8. Arteriarum Carotidum 
rami craffiores , e quibus pro¬ 
deunt alii, qui uniti, per infe¬ 
riorem partem Pix Matris, Ce¬ 
rebellum inveftientis , obam¬ 

bulant. 
N“. VI. Infantis Nafus cum 

Labio fuperiore , in liquore k 

capillo dependens. 

Not.i. Duum generum Pori 
nudi fele offerunt vifui, tertium 
autem genus, ut fupra quoque 
innui, oculorum acies non at¬ 

tingit, 

billen gelegen, heb ick een ideen 
moocje. afgefneden , om alfoo het 
inwendig geftel te zien, en is het fel- 
ve wat poreus, gelijk fulks blijkt in 
ditvoorwerp. 

• 4. Het vlicsje, ’t welk het ge- 
feyde klicrken omvanght, is na pro- 
portie van’t kliertjcn vry dik. 

5. Datdit kliertjegeenfintsover 
een komt, met het wefen van het 
voor- of aghter-breyn ; ook niet 
overeenkomftigh is met de andere 
klicren onfes lighaams, ben ik door 
veel onderfoekens gewaar gewor- 
den. 

6. Onder de gefeyde billen komt 
ons voor een gedeelte van ’t fpinne- 
webswyfe vlies, en onder het fcive 
het dunne herfTenvlies. 

7. Dit glas wat omgefet, komt 
ons voor,een gedeelte van degehgt- 
zenuwen, dewelke hier feer po¬ 
reus bevonden worden : ais mede 
dereuk-zenuwen, langhs dewelke 
flagh-aderkens loopen. 

8. Eyndelingh kan men hier ook 
befpeuren eenighe dikke takjens 
vande flaap-llaghaderen, dewelke 
onderlingh vereenight zijnde, langs 
de onderlle zyde van dunne herf- 
fenvlies komen te loopen. 

N®. VI. De Neus met de bo- 
venfte Lip van een Kint, in een hel- 
dere voghtigheyt aan een hayrtje 
hangende. 

Aanmerkt teneerflen. Tweder- 
ley Sweetgaten doen haar hier op, 
maar de derde foorte Ican men niet 
ter deegen zien, [t en ly dat men 

het 
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tingit, nifiin aqua maceratae di¬ 
gitis comprimantur. Horum 
Fororum alios efle deflinatos e- 
miflioni humoris fuperflui, alios 
vero admiflioni hujus vel illius 
rei, fatis fuperque indicant fu- 
dores erumpentes & medica¬ 
menta extrinfecus applicata, 
interiora petentia, uti funt Can¬ 
tharides , Mercurius vivus &c. 

In maximis & capaciori¬ 
bus poris fefe videndas exhibent 
Glandulae cutaneae nudae , prs- 
fertim in nonnullis Poris Nafi 
capacioribus. 

3. Nonnullae Glandulae ctta- 
neae, in Poris majoribus haeren¬ 
tes , morbofe & juftb majores 
faclae, praeternaturali eoiore al¬ 
bicante proditae lunt in hoc Na- 
fo , & quod notandum, eorum 
Porivifuntur obftrudi. Homh 
nes illo morbo correpti, laepius 
comprellione Cutis didas Glan¬ 
dulas morbolas exprimunt , & 
foras eliminant, cum pullula¬ 
rum nomine e Cute faciei pro¬ 
minent; in hifce ita didis pu¬ 
llulis , aut Glandulis morbolis 
repetitur ut plurimum paulu¬ 
lum materiae pultaceae, imo & 
vermiculi. 

4. Hic oppido quam bene ter¬ 
minum extremum Cutis faciei 
ab involucro membranolb labii 

het objed in -water geweekt zijnde» 
met de vingers komt te perflen.Dat» 
ter nu onder defe Sweergatcn eeniK 
ghe zijn, dewelke. verordineert 
zgn, om eenighe cverrolligbe o£ 
onnutte voghten uyt te kten, geefc 
ens genoegfaam te kennen het: 
fweeten : Ook eenighe oro iets in-, 
waarts te laten gaan , ’t welk ge-; 
noeghfaam blijkt, door de Medicar' 
menten, van buyten geappliceert:' 
zijnde. , ais- Spaanfche vliegen, 
(Xuik-filverendiergelijke. ' . 

I. Tn de grooclle en wytfte 
fweetgaten zietmen de vehklicr- 
tjehsnaakt en biooc leggen, voor- 
namelijk in die fweetgaatjens, de¬ 
welke hier wat wyt koroen te gar. 
pCn ontrent de N eus.. 

' 9.. Eenige vel-kliertjens , in de 
groote fweetgaatjens van de Neus 
zittende , lijn qualijk gellclt, ver- 
groot, en tegens de loop van de 
natuur,. wit van-eouleur , welkei*st 
fweetgaarjens gefien kunnen wer- 
den verftopt ce zijm 

De Liivden, met dit ongeval 
befet zijnde, duwen met de yin- 
geren dikwiis defe ontaarde klier- 
tjens. uyt haar vel , onder-de par 
rae van puyftjens in ’t aan^e- 
light : en werd in defelve veci-* 
tijds- gevonden een bryaghcige 
lloite , dok wel kleene worin- 
tjeas. 

r*4. Hierkan men feer klaarzieii 
de bepalinghe , waar het vel des: 
aangefights komt ce fcheyden van 

D 3 ’£vlie^ 
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|upe^oris^ luftrareiicet, ubi e- 

iBim Pori cutanei definunt , de-’ 
fiuit'& ibi quoque cutis. 

f. Labii fuperioris portio in¬ 
fima, involucro fuo deftitut-a, 
admodum vitlofa : de qua viL 

lofitate , plura in fequentibus; 
iioc enim confideratione dig- 

»um eft. 

' VII. Foetus jamjam nati 
Hepar excarne, cum annexa 
Veficula fellea : Hepar dico 
excarne-, ut loquar cum Anato- 
mix proceribus , perperam 
quamvisita audiat ; Potius di'- 
cendum, Vafafanguinea, quae 
fuis extremitatibus potiorem 
Hepatis partem conftituunt, 
Ilie feparata funt ab extremitati¬ 
bus: fuis fuccofis. 

Quanta fit differentia 
inter vaforumi fanguiferorum 
extremitates , idque haud fo- 
lum ratione reptatus , verum 
etiam tenacitatis & mollitiei, 
in variis objeftis mirum vifu. 

Vafa fanguifera Hepatis,ut & 
biliofa circa,fui extremum adeo 
funt tenacia & fibi invicem con¬ 
nata, ut nullam admittant, cur 
riofam diffolutionem, aut ex- 
carnationem, ut vulgo dicitur, 
tiiffineo affeftu, in quo molli¬ 
tiem acquirunt prsBternaturalem 

Jeci- 
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vliefighe bekleetfel van de boven- 
fte Lip, want daarmengeenfwect- 
gaatjens meer en ziet, daar ift, dat 
het vel ook afgefcheyden Word. 

y. Het bekleetfel van ^tonderlle 
deelvandebovenfte Lip hier weg- 
genomen zijnde, vertoont figh dat 
deei des Lips, ais de pool van ''t flu- 
weel 5 feer ruygh, waar van hier 
breeder ftaac] gehandelt te wor* 
den, want fulks confiderabeli en 
de moey te weerdigh is. 

N°. VI-I, Een geexcarneerd of 
ontvleeft Levdf tje van eenjonghge- 
bore Kintje, met desfelfsgalblaas- 
je, ik fegh geexcarneerd Levertje, 
om dat onfe voorgangeren alfooge- 
fprooken hebben, maar fulks en 
heeft geen eygenfchap j beter foudc 
men zeggen, de bloedvatcn, die 
met haareJ uytcynden het voor- 
naamfte van de Lever uytmafcen, 
zijn hier van haare fappige uyteyn^ 
den gefcheydcn. 

Aanmerkttericerften. ’tIswon« 
derlijk om te zien , hoe groot eea 
onderfcheyt, datter is tuflchen de 
iiyteynden der| bldetvaten, niet al- 
leen ten opfighte van haren cours, 
maar ook wegens haretajighejt , en 
brooshcyt. De bl6et- en. galvaten 
des Levers. zij n aan hare uyteynden 
foo taay en onderlingh vcreenight» 
dat fy geen curieufe fcheydinghe, 
*twelk, ais boven vermeltis, ex? 
carnarie geheten is, toe en .latenj 
ten fy in eenfeeker gebrek i in de- 
welke dc Le vers een tegen - natuur- 
lijkefaghtigheyt bekomcn. 
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Jecmora. Horum vaforum ex¬ 
tremitates fafciculatim funt dif- 
fofitx, qui fafciculi Glandulse 
denominantur , adi immerito'; 
prster vafa , peculiares kaud 
reperiuntur hic Glandulse. 

Dic^i fafciculi non funt ex¬ 
tremitates vaforum contortas, 
glomi adiriflar, at vero peni» 
cillorum modo funt difpufitis, 
nullaque peculiari niembranula. 
praeditas , id quod Glandulis 
proprium, (uti aiunt); omnes 
folunimodo communi mem¬ 
brana coercitas funt. 

Hi Vaforum iafciculi Glan¬ 
dulas tam exadle mentiuntur , 
ut nobis Sc aliis olim ini>- 
pofierint, praelertim ia Jccinoi 
refuillo, live recenti, five co- 
do : re autem penitius perfpe- 
cla, fafciculos didos neudquam 
puto dicendos eflelGlaridulasj 
Vafa ehim fanguinea peculiaria 
ad didos fafciculos nullo mo¬ 
do alluunt , at vero fafciculi 
funt ipfas Vaforum extremitas 
tes, quae nnlla peculiari mem¬ 
brana propria coercentur. Mu¬ 
nus Itaque prsetenfs Glandulis 
deftinatum, vaforum fafciculis 
attribuendum efle cenfeo. 

3. Ve- 

De uyteynden defer vaten zijn 
bundelwijs , of penceelswijs yan 
toeftel, en. weiden defeh bundel- 

dsens kliertjeh^gel^et^n j maat 
'reght f ah"©© pdytenfddfyf^^ 
■ ^ndengfeen Mrertjehs aldaar ge- 
vonden werden. 

Defe gefeyde bundelswyfe uyt¬ 
eynden en fijn ook geen klouent-i 
-jenswyfegeilingerdevaatjens ,maar 
defelve lijn 'peneeeJswyfe bundel- 
kens , waar van yder der felye in^ 
geen byfonder vliesken beflooten 
werd , ’t weik aan een klier,, foo 
menieyt, eygen is, ■maardefezijo,. 

elijkgefegc is, penceelswyfebun- 
ellcens,. dcwelke.alle tegelijkvan 

haar gemeen vires omvangen wor- 
den. 't Is wel waar dat de gefeyde; 
bundelkens haar foo aardigh klier-^ 
-tjens verbeelden cc zijn , dat fulk-5 
My , en andf re:; voprheen heefe 
bedroogen . .en; dat voornamelyk- 
inde Lever yan een Verken , h fy 
men die rau of gekookt komt te; 

..befGhouwen :; Sdoghde zaak nau- 
ke.urlg^ingefien zijnde,. fpo meen; 

0^£nte.^e;,geeni1nt^ ,4aar .vQQf 
■bbtidenh?odfr'ei'nter|aI^ 
geen by fondef eVaatjefis^^en Idqpen', 
cyn haar eenighe bloedighe flroife' 
toetebrengen, wellcobfc.ineen^ 
ware klier .gefegt wofd; vereyflce 

-werden, inaar fy felfs der_ bloet- 
vaatjensuyceynden zijnde, en heb- 
ben fulks , tot het uytvqeren v^. 
haar werk., nie.t van noden. hoo dac 
’t gebruyk des Levers , niet haar 
pretenfe kliertjens ., maar'haarer 
bloecvaatjens uyteynden :tae. Ue: 
fchryvenisi Du 
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2,. Veficulafelleagaudet Ar¬ 
teriis Cyfticis, quae non folum 
profpiciunt Veficuls felleae, 

verum etiam ulterius reptantes 
' Hepati innumeros ramulos im¬ 
pertiunt , qui perperam Radices 
Veficulae ielleae e fiindo emer¬ 
gentes Auctoribus audiunt: hoc, 

■inquam, luculentiflime appa¬ 

ret in hae Veficuk fellea. 

N°. V111. Pueri aut Puellae 
Ren bifeftus, ut interiora pa¬ 

teant. 

Papilk renales pluri¬ 

mis foraminibus , feu ofculis, 
.iirinofum liquorem in Tubulos 
tenales (qui nil nifi ramofae e- 
mifliones Pelvis funt) excernen¬ 

tes luculenter hic apparent. 

Diftas papillares' promi¬ 
nentias ubique haud folitarias, 
'fed variis in locis conjugatas elTe, 
apparet in hoc objefto^ ut & in 

'aliis. 
3. Didae Papillae, ex vafcii- 

Jorum urinariorum ^xtremis 
conftitutae, in hoc qj^do na¬ 
turalem obtinuerunt magnitu¬ 
dinem , formam ac colorem. 

4. Vafcula urinaria dida in 
'allegato Rene ex parte repleta 
lunt materia ceracea rubri, 

quse 
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2. De flaghadercn van degal- 
blaas, die men {Arteria cyfika, of 
.flaghadercn van degalblaas heet,) 
en verficn nier alleen de galblaas 
A^.an ecn genoegfame quantiteyt 
flaghaderlijk bloeti .maar defelye 
loopenverdertot in delever, y/ei- 
ke verderc takjens over de gront van 
de galblaas loopende, te onreght 
worteltjens van de galblaaszijngc* 
heeten geworden. Zuks kan mea 
hier fonneklaar zien. 

No. VI I.De Nier van een Jongen 
ofMeysken in twce deelen gefpou- 
wen, om alfoo^tinwendighgeftel 
te kunnen zien. 

Aanmerkt ten eerften. De [re- 
peltjes van de. Nier kan men hier 
befcheydelijkzien met veele gaat- 
jens doorboortte weefen, zijnde die 
openinghtjens, waar door depilfe 
flgh komt uyt te ftorten in de Nier- 
buyskens, dewelke niet anders .fijn, 
ais holle fcheuten of takjens van ’t 
bekkenderNieren. 

2 Defe gefeyde tepelaghtighe 
veiheventheden of tcpeltjens fijn 
over al nier eenyoudigh in de Nie- 
ren, maar op verfcheyde plaatfen 
gekoppelt, gelijk zolks indit, en 
andere voorwerpen blykt. 

3. Defe Tcpeltjens (fljnde een 
'tfamenllel of oyeenkomfte van dc 
uyteyndender pisvaatjens) hebben 
hare natuuiiijke groote, forme, en 
couleur. 

4. Ook fijn fommighe defer pis¬ 
vaatjens in defe nier vervirk ghwor- 
den van de rode waffighe ftolfc, 
waar mede des Niers flaghader van 

■ . . niy 
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■qua vafa fanguinea renalia quo- 
ue oppleta funt, id quod jucun- 
umvifu & notatu dignum eflc 

cenfeo. Arterias renales infarci¬ 
endo jfimul quoque varii dud:us 
urinofi replebantur. 

Sunt mihi Renes , quorum 
vafcula urinaria omnia, poft 
repletionem Arteriarum rena¬ 
lium , infard:a funt; de hifce 
plura alibi, ubi Renis veram Sc 
miram conftitutionem, Deo vo¬ 
lente delineaturus fum, quod 
nondum ab aliis fadum, vidi. 

No. IX. Pueri Ren bifedus 
Bc tam nitide confervatus , ut 
naturalis Sc vividus color haud 
defint; in eo Papillae, utinob- 
jedo modo defcripto, evidenter 
comparent. 

N'’, X. Penultima, ut & ul¬ 
tima atque infima Thoracis co- 
fta, cum Mufculis intercofta- 
iibus > idque e pueri cadavere. 

Not. Paracentcfin nunquam 
inftituendam eile inter Ipatia in- 
tercoftalia dictarum coftarum, 
latis fuperque indicant Nervo¬ 
rum intercoltalium reptatus 
ejus loci; faepilfime enim, fi non 
femper, difti Nervi Mufculo- 
rum medium perreptant, uti hic 
videri poteft. 

N°. XI. Portio Inteftini Coli, 
cujus tunica villofa, rubicun- 

Thef.I. diffi- 

my was vervult gcworden, ’t welk 
play fierig is om te zien, en waardig , 
100 my dunkt, aangemerkt te wer- 
den. 

Ick hebbe ook verfcheydcNic- 
ren , welkers pisvaatjens al te fa- 
men vervult zyn geworden, met 
het opvullenvan hare Slaghaders, 
waar van hier na breder fal gefpro- 
keii werden, ais ick het ware en 
wonderlijke geftel derNieren fal la- 
ten af-beelden, cn dat foodanigh , • 
ais ick nogh vanlgeen ander voor 
my heb zien doen. 

No, IX. Ecn opgefpouwe Nier 
van een kind, Ibo curieus geconfer- 
veert, dathetfijnenatuurlijke, en 
levendige couleur nogh hjeefc. In 
dcfelve kan men foo wel ais in dc 
voorgaande, de Tepeltjens zien. 

No.X. Dcelfde, enookdelaat- 
fte, of twaalfde Ribbe, met der- 
felver Spieren, en dat uyt een kind- 
je : waar ontrent aan te merken 
Itaat, dat men daarterplaatfe noyc 
een openingemaken moet, omet- 
terige ftoffe uyt de borfi te ontla- 
llen , nadien men hier klaar zict, 
dat defe tuflchenribbige Zenuwen » 
altoos geen cours houden, gelijk de 
andere, want defelve loopen dik- 
wils in’t midden van de tuflchen- 
ribbige Spieren , gelyk hier te zien 
is. 

No.XI. EenftukvandeColijk** 
darm, wiens binnenfte en ruyge 
vlies fcer rood zynde, ten deele van 

E de 
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ex parte feparata, de¬ 

pendet , continetque in fe fpu- 

rias Glandulas. 
Not. I. Diftas Glandulas pro¬ 

xime adhsrere in flatu naturali 

Tunics Nerves, vefligia indi¬ 
cant , quas poft feparationem 
relinquuntur in Tunica Nervea, 

ficuti hic videre efl. 

• 2. Arteriarum trunculos Tu- 
nicam Nerveam potifiimum ob~ 
fidere, hic palam efl. 

3. Tunicam Carneam hic 
quoque, dependentem pauciori¬ 
bus vafis fanguifluis effe dita¬ 
tam , cerni potefl in hoc ipfo 
objefto. 

4. Tunicas CarnejE fibrs mo- 
trices circulares luculenter ocu¬ 
los incurrunt, ut & Tunicas vil- 
lofx, exparte a Tunica Nervea 
feparatas, utraque^ facies. 

. N“.X1I. Hepatis Hydropici 
portio 

I. Anno 1595. Hydro¬ 
pici cadaver cultro Anatomico 
fubjeci , cujus. Hepar totum 
quantum ex meris veficulis con¬ 
flabat, qus materiam limofam 
pellucidam continebant; hujus 
portionem in liquore noflro tam 
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de andere gcfcheyden , neder- 
waarts afbanghc, onthoudende 
in figh de baftaart-kliertjens van 

gedarmte. 
Aanmerktten I. Dat defe kliert- 

jens in hare natuurlijke fituatie zyn- 
de, ’c naafte haar vereenight hou- 
den. aan het zenuwachtige vlies> 
geven ons hier genocghfaam te 
kennen de putjes, die ais voetftap* 
pen, in ’c zenuv/acbtige vlies na ge- 
blevenzyn. 

2. Ais mede foo blijkt het hier 
klaar, dat de flronkjes der Slagh- 
aderkensvan’tgedarmte meefthaar. 
laten vinden in het zenuwachtige 
vlies. 

3. Ook d at het tweede en 
vlcelige Vlies van ’t gedarmte, hier 
mede gefcheyden en afhangende, 
met gantfch weynigebloedvaatjes 
verrijkt is. 

4. De rondloopende en beweging 
toebrengende fibren of draaykens 
van’t vleefigh vlies kan raen hier ook- 
bequaaralijk zien, ais mede beyde de 
zyden van‘truyge vlies, nadienhet 
tendeelevan’t zenuwachtige vlies 
gefcheyden is. 

No. XII. Ecn fluk van de Te- 
ver van een waterfuchtigh menfche. 

Aanmerkt ten 1. In ’t Jaar i SpS, - 
heb ick het doode lighaam v,an een 
waterfuchtigh Mas geopeot» wiens 
Lever geheel en al, uyt loutere 
blaaskens was beftaande, onthou¬ 
dende inhaareenheldere, entaaye 
voghtigheyt : van defe Lever ziet 
men hier een ftuk foo cierlijk ge- 

balfemt 
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aitide confervavi , ut jam 
modo e cadavere defumpta vi¬ 
deatur , eamque hic videre li- 
cet. 

In di^o Jecinore he mini¬ 
mus quidem ramulus Venas 
Portas, Cavs, Dudusbilioh, 
aut Arterias Hepatics viden¬ 
dum fefe exhibebat, quantum¬ 
vis ad iilud ufque tempus vixe. 
rit patiens, ^ 

Ex hac obfervatione palam 
efle puto, Ly-mphas-duftus non 
folum, verum etiam vafa fan- 
guinea, Ut&aliapofle degene¬ 
rare in hydatides, vel in Vefi- 
culas, non folum aquam, verum 
etiam fubftantiam gelatinofam 
in fe continentes j pro ut hic 
Videre ell. £t quod magis 
mirandum, non folum extre¬ 
mitates vaforum . fafciculofas 
(quas perperam Glandulas di¬ 
cuntur) , fed & vaforum trunci 
mutati funt in didas vehculas. 

N°. XIII. Magna portio Pias 
matris foetus jamjam nati. 

Not. i. Dida Tunica adeo 
tenera ac fubtilis, ut vix ali¬ 
quid membranofi appareat: Ar¬ 
terias autem tam numerofas, 
ut membrana tota quanta ex 
Arteriolis fere conftare videa- 
tur. 

Hinc conftare puto Arterias 
. - di- 

balfemt en geconferveert, in een 
heldere voghcigheyt, dat het fchijnt 
nu vcrs uyt het lighaam gefneden te 
zyn. 

i. In defeLever eh.wasniet het 
minfte takjen vande Poort, ofHol- 
ader, noch ook van de Levers Slag- 
ader, veei min .van de Galwegen te 
zien, hoewel den Lijder tot die tijd 
toegeleeftheefc. 

Uyt defe Aanmetkinge meen ick 
klaar te blijken, dat niet alleen de 
Water-vaten , maar cok de Bloed- 
vaten ,. en andere meer , kunnen 
ontaarden in water-biaaskensf, of 
in geley geiijkende blaaskens, ge^ 
lijk hiisr gefien kan werden. En 
’t geen noch meer te verwonderen 
is, de bundelwijfe uyteynden defer 
vaten, (die men te onrecht klieren 
noemt) en zyn niet alleen verandert 
in de gefeyde blaaskens, maar ook 
felfs de ftronken. 

Nc). XIII. Eeh groot gedeelte 
van het dunne Herfen-vlies, en dat 
uyt een eerftgeboorekindje. 

Aanmerkc ten i. Dit Vlies is fbo 
dunenteer, en foofeermet arteri- 
kensbefet en doorweven, dat men 
naauwlijks iet§ vliefighs zien kan: 
foo dat men fchier zoude zeggen, 
ditvliesken uyt loucerebloed-vaat- 
jes tebeftaan. Hier uyt, meen ick, 
dat men foude kunnen befluyterij 
dat defe Arterien, bf Slagh-ade' 

E 1 ren 
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didas haud folum efle deftina- 
tas nutritioni & calefadioni hu¬ 
jus membrange, per quam difle- 
minantiir; illa enim tenuior eft, 
quam ut indigeat tanta vaforum 
copia; at vero dida vafa defti- 
nataefleexiftimo, ut Cortica¬ 
lem producant Cerebri fubftan- 
tiam ; ne autem memorata va¬ 
fa deftituantur reptatu fuo na¬ 
turali , neque fede fua dimo¬ 
veantur, aut inter fe confundan¬ 
tur , dida membrana infervire" 
videtur; prsetereainfervit chm 
fuis vafis fanguiferis, ut fepa- 
ret a fe invicem Cerebri circum¬ 

volutiones. 
De Venarum copia, reptatu 

ac diftributione nil dicam, quia 
in hac Pis Matris portione re- 
pletje non funt, & per confe- 

quens, minus vifibiles. 
a. Quia Cerebrum in recens 

natis fulcis non gaudet profun¬ 
dioribus , ea propter proceflus 
Pi^eMatris miriores quoque exi- 
flunt, id quod nobis hic con¬ 
ducere videtur, fc: ut ea ratio¬ 
ne Arteriarum copia & reptatus 
accuratius conlpicipoffinr.Vid. 
figur. Didse portionis Pi^ Ma¬ 
tris Tab..4. Fig 3. 

No. XIV. Pueri Lingua cum 
Epiglottide vivido colore prx- 
dica, per cujus aream*innume- 

rs 

ANATOMICUS 
Iten niet alleen gedeftineertenzyn, 
om dic vliesken te voeden, en tc 
vervvarmen, want daar toe en had 
foo dun een vliesken, foo feerveei 
Slagh-aderen niet;: van noden; 
raaar dele geleyde vaten zyn gede- 
llineertjfoo ick meeiiiOm de fchors- 
fige fubftantie der herlTene te for- 
meeren; en zouden defe blocd-va¬ 
ten niet onder een verwerren, en 
uyt hare plaatfcn verfec werden, 
door defe of gene oorfaken, foo mo- 
ften fy iets vliei^s hebben, om haar 
in ordre te houden, en daar toe meen 
ickditvlies tedieneir, ais mede om 
met de gefeyde bloed-vaten, de 
omwindingen der herffenen van den 
anderentefcheyden, 

Van de veelheyt .en cours der ge- 
meeneAderen fal ick hier niet fpre- 
ken, om datfe in dit gedeelte van 
dunne heillen-vlies niet en zyn ver- 
vultgeworden, en*by gevolgh niet 
wel nghtbaar zyn. 

2. Nadien de uytwendige groe- 
ven der HerlTene in een jongh ge- 
boore kindje niet feer diep gaan; 
foo ift ook dat de aanhanghfelen van 
't dunne herlTen - vlies niet*grooc 
zyn,‘’t welkons hier voordeeligh is, 
om de veelheyt der Slagh-aderkens, 
en ook harencourstebequamer te 
kunnen zien. Zietdelig. van dit 
voorvverp Tab. 4. fig. 3. 

No. XIV. De Tongh van een 
Jonghen, met hec klepje van het 
Strotten-hooft, begaafc met hare 
natuurlijke couleur, door defelve 

Tongh 
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rae difleminatitur papillas diver- 
fe formae & magnitudinis. Vi¬ 
de explicat. Tab. 4. Fig.6. 

No.XV. Oculus infantis omni- 
busMufculis inftrudius,per quo¬ 
rum Mufculorum fuperficiem 
Arteriae & Nervus reptant. 

I. Nervus naturalem li¬ 
tum & colorem refervavit, eft- 
que hic Nervus pr^cipue defti- 
natus, ut Spiritus animales de¬ 
ferat ad Mufculum Frontis. 

Ab altera paJIfe hujus phia¬ 
lae fenfus incurrunt Arteriae, per 
Pericranium fupra orbitam, fer- 
pentino reptatu decurrentes, ut 
& rami didli Nervi, per Mufcu¬ 
lum Frontalem difleminati., 

N°.XVI. PapillaUberis Ba¬ 
laenae , liquori limpido innatans. 

Not. I. Epidermera, ut & 
Corpus Reticulare Malpighii, 
ab hac Papilla a me efle remota, 
ut inruimers Papillae cutaneae 
prominerent, luculentiufque in 
confpeclum venirent : Suntque 
di diae Papillae cutaneae oblongo- 
rotundae, quatenus extra cutem 
prominent. 

X. Praefatas Papillas^cutaneas 
a fculprore paulo majores efle 
expreflas. 

3. Uberis Papillam in fui ex¬ 
tremo 

Tongb fietmen ontelbare Tepel** 
tjens vcrfpreyt, van verfcheyde ge" 
daante engroote. Ziet verders de 
uytleggingeover de 4 Tafel, fig. 6. 

No. XV. Flet Oogh, met alie 
des felfs Spieren, -waar over heen 
bloedvacen en eenzenuwloopen, en 
dat uyt een kleenkinder hooftjen. 

Aanmerkt ten i, Defe Zenuw, 
boven over het Oogh loopende, en 
Cjne natuurlijke plaats en couleur 
behouden hebbende, is meerendeels 
gedellineert om de geeften tebren- 
gen tot de voorhoofts Spier. 

2. Ais men het Glas omfetjfoo kp- 
menons deSlagh-aderenvoqr, de- 
welke wederzyds door het bekke- 
neels vlies loopen even boven het 
oqge-rat, en datflanghswijs, ook 
fiet men aldaar detakkenvan dege- 
feyde Zenuw, die haar door dc 
voorhoofts Spier verfpreyden. 

No. XVI. De Tepel van. de 
borfl: van een Walvis, hangende in 
een. vlesje met heldere voghr. 

Aanmerkt ten I, Dathetopper- 
velleken, ak mede het net wijie iig- 
haam ( van d^FIeer Addptghim uyt- 
gevonden) van defe Tepe! afge- 
fcheyden zyn, ten eynde dat de 
ontallijketepeltjens, in'’t velfitten- 
de, tebequamergefienkondewer- 
den jvooriooveelfy bnyten het vel 
uytfteken5 zynde langwerpig-rond 
van figure. 

2. Defe Vektepelrjens zyn van 
de Plaatihijder wat grooter gemaakt 
ais fy in.’t leven zyn. 

3. De Tepel van de borfl: is aaii 
E 3; haar 
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tremo^efle excavatam. Vide’ 
Tab. 4. Fig.i. 

No. XVII. Papilla Uberis 
Baisn^, cuticula ut & corpore 
reticulari haud dehituta, unde 
Uberis Papilla asqiiali fuperficie 
praedita , Papillae cutaneae non 
prominent, fed vero tranfpa- 
rent. Vid. Fig, 7. Tab. 4. 

A latere hujus Papillae Ube¬ 
ris/eparavi portionem exiguam 
corporis Reticularis, ut Cor¬ 
poris Reticularis foramina, nec 
hon ejus craflities confpici pof- 
fint. Difta portio Corporis Re¬ 
ticularis eft inverfa alias fora¬ 
mina fenfus minus incurrerent. 
'Vid. Fig. S.Lett. A. 
REPOSITORIUM feu 

ASSER TERTIUS. 
N®.!. Phiala Papillae Mam- 

mx Balsnae portionem conti¬ 
nens, ita prsparatam, ut Du- 
iftus Lactiferus Papill^ Mam- 
ms videri poffit. 

: Praefatus Du(d;us eft 
Tingularis in Ubere Balaenae. 

a. Conftderatione dignum 
efle cenfeo, quod fit fulcatus 
didtus Duftus, &quod • 

3. Sulcorum margines mirir 
fice fint fimbriati , nec non 
-crifpi : funtque difts fimbriae 
ita conftitutae , ut Laftis exi¬ 
tum, extra fusionis tempus , 
prohibere queant. Vid. Tab. 4. 
Fig,f, " In 

ANATOMICUS 

is aan haar uyterfte uytgeholtjZiet 
de4plaat fig.i. 

No. XVn. DeTepeI van debofft 
vaneen Walvis,het opper-velleken, 
ais mede het necwijfe lighaam niet 
afgedaan zynde, waar doordeTe- 
pel egaal van oppervlakte is, ende 
des vels tepeltjens gefien kunnea 
werden, fonder de minfte uytpuy- 
linge. Ziet de 4.plaat, fig. 7. 

Aan de zydevandefe Tepel des 
bonis, vertoone ik een Ideenflukjen 
van’t netwijfdfl^haain van deTepeI 
van de borft afgefcheyden, op dat 
men des felfs gaatjens, en ook iija 
dickte te gelijk becer foude kunnen 
bemerkens ziet fig.'8. Let. a. 

DE DERDE PEANK. 

No. I. Een Vlesje, en daar in 
eenStuk van de Tepel van de borft 
Van een W alvis, foodanigh toebe- 
reyt, dat men de Melk-canaal zien 
kan. 

Aanmerkt ten r. DefeMelk-ca- 
naaiis in de WalviiTen eenvoudigh. 

1. Plet is .aanmerkens weerdigh 
dat defeive canaal geveurt is. 

3. Ook dat de randen der veureii 
wonderlijk zyn gekruh en gefron- 
felt, waar door den uytgangh van 
de Mellcj buyten fuygens tijdt, be- 
qiiaam verhindert kan werden. Ziet 
de 4. plaat, fig. y. ' v 



of ANATOMISCH CABINET. 39 

Indida’ Phiala continetur 
quoque alter Duftus Lafliferus 
Papillae uberis Bal^ens, ita prae¬ 
paratus & expanfus, ut fulci 
accuratius videri queant : Ho¬ 
rum Iuleorum margines minus 
fimbriati, an ab expanfione 
fortiore, an fecus, non fatis ex¬ 
ploratum habeo. Vid. Tab. 4> 

N°. II. Phiala in qua videre 
licet portionem Papillae Uberis 
Balaenae. 

Not.i\ Cuticulam & Corpus 
reticulare efle ablata. 

2. Papillas cutaneas a me efle 
difTolutas in aquafimplici, ita 
ut Papills cutanejs capillos re- 
praefentent. Vid. ulteriora fu- 
per hac re in explicat. Tab. 4* 

Fig 9- . 

N'\ III. Phiala Papillam 
Mamms Mulieris continens 
cum annexa areola. . 

.Epidermem ut&Corpus 
Reticulare Malpighii in totum 
non eflo ablata, unde altera pars 
didis integurrtentis haud defti- 
tuta magis nigricat : ubi autem 
Cutis magis albicat, Papiliaf-. 
que cutaneas prodic, (qus alias 
fenfum noftrum fugiunt), dida 
integumenta funt ablata. Vid. 
Tab.4. Fig.4, 

In \ felve vlesje is noch ecn twee- 
de Melk-canaal van de Terei van 
een Walvis, foodanigh toebereyt, 
en uycgefpannen , dat raen de 
gefeyde veuren daar in beter zien 
han, edogh en zyn de hanren der 
veurdi niet fo.ofeergefronfelt: Of 
dit nii is gekomen j om dat de melk- 
canaal wat meer uytgerpannen is, 
en of het ecn andere oorzake heeft, 
fulkx is my onbekent. Ziet de 4. 
plaat, fig- 2-- 

No. 11. Een vlesje met een fiuk- 
je van de Tepei van de Borft van een 
Walvis. 

Aanmerkt ten i. Het opper-vel- 
kken en netwijfe lighaam zyn hier 
wegh genomen. : 

2. Des velsTepehjens heb ik in 
’c water ais ontbonden en los van 
een gemaakt» waar door defelve 
’thayr van ’tvel eenes Honds feer 
aardigh verbeelden. Ziet ,hier over 
nadcuytlegginge over de ^. fig. van 
dc4 plaat. 

No. III. DeTepel, enomloo- 
pende Kringh van een vrouws 
Borfl:. 
. Aanmerkt ten i. Het opper-vel- 

leken , ais mede het net-wijfe lig¬ 
haam en zynmaar tendeele van het 
vel afgefcheyden , waar door ook 
dekleenfte helfc fich bruynachtigh 
vertoont, maar daar het vei fichr 
Witter opdoet, aldaar zyn de gefey- 
de deckfels wegh*genomen, waar 
door men ook op. de ontbloote plaat-^ 
ze,des vels tepekjens zien kan, de« 
welke anders onfightbaar zyn. Ziet 
de 4 fig.Tab. 4. 
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%. Papillam Mamm^e mulie¬ 

ris plurimis foraminulis efle 
pertufam, hic videri poteft, fo¬ 
cus ac in Papilla uberis Balaense, 
funtqne lisc foraminula ofcula 
duftuum lactiferorum, per qus 
lac exitum fuum quaerit. 

3. Difficillimum fore Anato¬ 
mico Papillas cutaneas in hoc 
loco demonftrare, nifi in liquo¬ 
re, licuti hic repraefento cuti- 
14 & ^epideruie ablatis. 

IV. Portio Cutisplants 
pedis humani, colore rubicun¬ 
do & naturali proximo, - ditata. 

_Not. I . Epidermis ut & Cor¬ 
pus Reticulare M4lpighii, ex^ 
parte a Cute dependent. 

2. Epidermis, fiveexterius, 
&. primum cutis integumentum 
inhocobjeClo albicat; -Corpus 
vero Reticulare Malpighii, fe¬ 
cundum corporis integumen¬ 
tum, flavo colore imbutum, hic 
quoque luculenter apparet. 

3. Papillarum cutanearum 
potior pars, fenfu exquifitifli- 
mo prodita; innumeris in lo¬ 
cis ex ipfa cute emergens, mi- 
crofcopiis hic, coelo fereno, ob- 
yia. 

2. Hier kan men ook -zien, dat 
de Tepel van de Borft eenes vrouws 
met veele gaatjens doorboort is, 
geheel anders is ’t gelegen met die 
van d e Borft vaneenWal vis; enzya 
defegaatjoos niet.anders, ais mon- 
dekens van de Melk - canaaltjens, 
waar door de melk fich komt.te ont- 
laften. 

3. Hetzoudefeerqualijk tedoen 
zynvoor eenOntleder, des vels tc- 
peltjejis aan deTepel van de Borft 
te vertoonen, ten zy men defelve 

opper-huydekenennetwyfe 
dekfel oiubloot zynde, in een hel- 
dere vochtigheyt komt te hangen, 
gelijkikhierdoe. ' 

No. IV. Een ftuk van ’tvel van 
de bal van de voet, met een byna na- 
tuurlijkc roodecouleur begaaft, 

AanraeFktten i. Het opper-vel- 
letje, ais mede het uet-wijfe lig- 
haam , door d’Heer Malpighius 
uytgevonden , hangen te lamen 
ten deele van ’t ware vel af. 

2. Het buytenfte en eerftc dek¬ 
fel, zynde het opper-velletje, ver- 
toont ftch hier in dit Voorwerp wit- 
achtigh van couleur^ en het twee-« 
de 5 ofnet-wijfe, in tegendcel geei; 
en dat.alles feer klaar. 

3. -Ook Itan men hier, byhelder 
wecr, door toedoen^an vergroot- 
glafen, opontallijkeplaatzen, be- 
quaamlijk zien, het voornaamfte en 
gevoelijkfte deel van de^tepeltjens 
des vels j nadien defelve eenigermar 
ten in dic voorwerp buyten het vel 
uytfteken. 

N^V. Ho.V 
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No. V, Alperae Arteriae por« 
tio, fecundum longitudinem a- 
perta; idque ex puero aut puel¬ 
la. 

Not. I, Membrana, feu Tu¬ 
nica nervea, quae intima, & ca¬ 
vitatem Afperae Arteriae refpi- 
ciens,innumeris (ita didis)gian- 
dulis, foveolas repraefentanti- 
bus, referta. 

A parte polleriore Glan¬ 
dula conglobata dependet, qU$ 
numerofae & diverfae magnitudi¬ 
nis iftic loci reperiuntur in cor¬ 
pore noftf o. 

N"*. VI. Phiala continens 
Portiones Tunica viliofae Inte- 
llini redii humani e corpore vi¬ 
vo, poli cruciatus immanes & 
dejeftiones cruentas, ejedlae. 

N'’. VII. Funiculi Umbilica¬ 
lis humani portio, 

Not. I. Funiculum didlum 
admodum fpongiofum efle hic 
apparet, qus fpongiofitas, vafa 
fuccofa audit j prelSone quoque 

•fuccus iimofus & limpidus ex¬ 
primitur. 

In eo funiculo tria vifuntur 
vafa abfcilla; horum duo angu- 
ftiora Arteriae Umbilicales funt, 
tertium autem & capacius Vena 
Umbilicalis cfl:. 

N®. VIII, Foetus humani 
magna Omenti portio, quae li- 

Thef I. quori 

No. V. Een Ituk van de Longe- 
pyp , nadelanghteopen gemaala, 
en dat van een Jonghe, of van een 
Meysken. . 

Aanmerkt ten eerften. Het in- 
wendige, ofzenuwaghtighe Vlies, 
’twelk de inwendighe oppervlakte - 
bekleet, is vervulc van (alfoo ge- 
naamde) kliertjens, dewelke kleene 
holletjes komen te verbeelden. 

2. Van aghteren vintmen aan dit 
voorwerp een eeiivoudighe klier 
hangen , waar ter plaatfe men in 
ons lighaam veele foodanighe, eh 
van verfcheyde groote ordinaris 
vint. ' ' • 

Nq. VI, Een glas, onthouden- 
de in figh een ftuk van^^tbinneniler 
en ruyghe Vlies van den Endeldarm 
van een Menfch, /t welk hy na vee¬ 
le onlydelijke fmerten geleden te 
hebben,. met eenighe bloedighe 
ftoffe is quy t geworden,. 

No. VII. Ecn flukvande Erengh 
van de Nageboorte eenes Vrouws. 

Aanmerkt ten eerften. Dat de 
ftrengh feer voos is, blijktuytdit 
ftul*, en wert defe vofigheyttoe- 
gefchreven de narae. van fappi- 
gheoffapvoerende vacen, ookfoo 
wort"'er gemeenlijk, door het perf- 
fen, een flymerighe en heldere 
voghtigheyt uytgeperft. 

Ten 2. Soo zietmen hier opk' 
klaar de drie bloetvaten, daar de 
ftrengh doorgefneden 155 hier van 
lijn de tweenaaufte deilaghaderen , 
ende de wytftede ader. 

Np. VIII. Een gropt ftuk van’t 
net van een iongh gebore Kintje, 

- F ’twelk 
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quon indita, vifendas praebet 
Arteriolas Omenti nitidiffimas 
Sc rubicundo colore praeditas: 
nullis autem fbraminulis per- 
tufum efle Omentum in ftatu 
naturali hic palam eft : fl quan¬ 
do Omentum foraminibus per- 
tufum oftendatur,id vitio verten¬ 
dum Anatomico aut violentiae, a 
qua induda funt foramina dida. 

N“.IX. Infima portio Me¬ 
duliae Spinalis,in qua luculenter 
apparet 

1. Subftantiam ejus cortica¬ 
lem, ex meris vafis fanguifluis 
conflare. 

2. Subftantiam corticalem 
occupare locum interiorem. 

3. Involucrum ejus intimum 
liaud efie deftitutum Arteriis, 
etiam Lippis & tonforibus no¬ 
tum; at vero, qualis fit earum 
reptatus, nondum ab aucftori- 
bus vidi ita expreflum, ficuS in 
lioc objecfto. 

4. Nervos ipfos innumeris 
gaudere Arteriis , hic quoque 
palam eft : neque earum repta¬ 
tus per Nervos vifum fugit. • 

5-. Ab una facie ferpentino 
reptatu per involucrum exti¬ 
mum reptare Arterias, ab altera 
vero facie peculiarem reptandi 
©bfervare curfumjiic apparet. 

No. X. Lienis humani portio 
in 

ANATOMICUS 
*t welk in een voghtigKeyt fiangen-^ 
de, feernet te voorfchijnbrenght 
alie des felfsflaghaderkens, zijnde 
bloetroot van couleur : en dat 
een welgeftelt net, gantfch geen. 
gaatjens heefc, blijla hier klaar: foo 
dat j ais men ons in ""t net gaatjens 
komcj te vertoonen, fbb moet men 
fulks de ruwe handelinghe van den. 
Ontleder, ofvoorgaande ongemak- 
ken van den Patient, toefchryvea. 

No. IX. Een ftukje van *t onder- 
fte des ruggemerghs, waar in klaat 
tezienzijn, 

Ten eerften, Dat des iielfs fchor- 
Cghe deel nyt* loutere bloetvaatjens^ 
is beftaande. 

2. Dat de fehorflighe fubftanti© 
de binnenfte plaats korat te befit- 
ten. 

Het is meer ais wel bekent,. 
dat hetbinnenfte Vlies van ’t rugh- 
merghflagfiaderkens heeft : maar 
hoe defelve loopen, zuiksen beb ih 
nergens fooalgebeeit gefien, gelijfc 
pns defelve hier voorkomen. 

4. Men kan hier ook zien, dat 
zelfs de zenuwen feer veelflaghade-^ 
ren befitten, o.ok hoe defelve loo*’ 
pen. 

5. Dat de Arterikens langhs de 
eene zyde van ’t bnytenfte en dikfte 
Vliesflanghwys loopen , eniangbs 
de contrarie zyde een byfondere 
Ibop Iiebben, kan men hier ook 
zien. 

No. X. Een lluk van een menfehe 
‘ ' M1I4 
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in liquore confervata cujus 
Arteria ceracelmaterii rubicun¬ 
da impleta. 

Nof.i, Venarum extrema non 
iiint repleta, unde grifeb colore 
praedita. 

Arteriarum extrema ante¬ 
quam foliditatem amittunt, Sc in 
fuccofam ac folubilem fubftan- 
Tiam mutantur , penicillorum 
detritorum figuram referre, hic 
videre efl. 

3. Solpbilem & fuccofam fub- 
ftantiam vadis in locis relidam. 
Glandulas aemulari, hic quo¬ 
que apparet, quibus tamen Lien 
prorfus deftitutus eft. Vide 
plura de hifce in Refponf Epid. 
Problem. 4., ubi Sc Fig. appofi- 
tam efle, repedet Benevolus 
Ledor, 

N®. XI. Infantis portio Me¬ 
dullae oblongatae. In ea videnda 
fefe exhibent 

I. Portuberantiae , Corpora 
^Olivaria didae. . 

a. Protuberantis , Corpora 
Pyramidalia, dids. 

3. Sulcus, didis protuberan¬ 
dis interlitus. 

4. Corpus globofum > 
protuberantia annularis Willifu. 

Por- 

Milt, hangende in een voght* 
wiens flaghader met een rootwalS" 
ghe ftbffe vervultis. 

‘Aanmerkt ten eerflen. De uyt-?, 
eynden vande aderen fijnniet opge- 
vult, en daarom is haar couleur 
graauaghtigh. 

2. Hier kan men ook zien, dat 
de uyccynden der flaghaderen-, eer 
datfe haare vaftighey t komen te ver? 
laten, en in een fappighc en fraelt- 
bare fubftantie komen te verande- 
ren, van figure over een koineni, 
met afgefleten penceeltj ens, 

3. Ais mede dat de gefeyde fmek- 
bare en fappighe ropde fubftantie^ 
op verfcheydeplaatfen aan de uyt- 
eynden gelacen zijnde, eenigher- 
maten voor Idiertjens foude kun- 
nen aangefien worden, maar de za? 
ke beter ingefien zijnde j foo is de 
Milt t’eenemaal kliereloos, Ziet 
hier over verder na myn antwoort 
op de vierde voorgeflelde firiefi 
waar in den bemindenlelerookdes 
felfs figure zien zal. 

No. XI. Een fiuk van ’t langh- 
werpigh merghuyteen Kind, waar 
intezienzijnten 

, 1. Dic uytpuylentheden, de- 
' welke olyfs-wijfe lighamengehee- 
ten worden, ais mede ten 

2.. Die gene, dewelkepyramid- 
wijfe ligharaen genoemt zijn. 

Ten 3. Diefleuve, in ’tmidden 
defer gefeyde lighamen geplaatlf 
zijnde. 

4. Het ronde of ringhwijfe lig- 
Laam van D. Hr. Willis. 

Fi j.Een 
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5*. Portio Crurum Medulis 
oblongats. 

6. Confiderandum hujus oh- 
jefti iconifmum repeririin Ref- 
ponf. Epift. Problem. ix.Tab. 

No. Xn. Una ex infantis Ver¬ 
tebris Colli, in qua portio Spi¬ 
nalis Medulis hsret. 

Not.i. Hujus pars corticalis 
«lere^vafculofa eft , ficuti hic 
diflin(fl:e videre licet. 

2. Arteris Verfebrales utro¬ 
que latere ex parte vifibiles. 

N^XIII. Inteftini Ilei por¬ 
tio, naturali colore & forma 
prasdita, idque ex infante. 

Not.v. PerMefenteriumdif- 
eprfs non folum Arteris & Ve- 
ns, verum etiam Nervi vifibi¬ 
les exiftunt fatis numerofi, qui- 
t)us Ishs Raviora producuntur 
fymptomata, dolorefque imma- 
nes. 

2. Arteris Mefenterics per 
Inteftina diftributs , ubi ali^ 
quanto Ipatio per exteriora rep- 
ferunt, fubitb videntur quidem 
abrumpi, at vero interiora pe¬ 
tentes Tunicam nerveam ad¬ 
eunt, cui ulterius impertiunt 
potiores ramificationes. 

Nfl. XIV, Portio Pis Matris 
, infan- 

ANATOMICUS 
5. Een gedeelte der beenenvan 

’t langhaghtigh mergh, ten 
6. Soo flaat aan temerken, dat 

de figure na dit felfde voorwerp ge- 
fneden, te zien is, in myn ant woordy 
op de 14*^® voorgeftelde Brief, Tab. 

No. XII. Een van de Hals wer- 
velbeenderen van een kleen Kint, 
waar in nogh een gedeelte van’t 
rughmerghis blyven zitten. 
’t Selve toont ons ten fcer klaar 
aan, dat het fchorffige gedeelte, uy t 
loutere bloetvaatjens isbeftaande. 

z. Ook zijn de twee op zy loo-. 
pende Wervel-flaghaders hier voor 
een gedeelte te zien. 

No.XIil. Eenftukvandenbog- 
tigenDaim, wiens natuurlijkege* 
daante en couleur, t^als van een le- 
vendigh menrchej,leer wel bewaart 
zijn, en dat uy t een kleen kint. 

Aanmerkt ten eerften. Doorhet 
Darmfcheyl ziet men niet alieende 
aderen en flagh-aderen, maar ook 
felfsde zenuwkens verfpreytte zijn, 
en dat feer veel in getale, na wel- 
kers quetfinghe fware toevallenen 
onlydeli jke pynen komen te volgen. 

2. Des Darmfcheyls llaghaderen 
door het gedarmte haar verders ver- 
fpreydende , en een ftuk weeghl 
over des felfs darms buytenlle ge- 
fien zynde , fchynen wel fchielijk 
afgebrooken te werden en te ver- 
dwynen, cdogh defelve lopenbin- 
newaarts , na het zenuwaghtigc 
vljes, aan wie fy hare voornaamfte 
takken overgeven. 

XIV. Een ftuk van ’t dunne hers- 
fen- 
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infantis, in qua Arteriarum 
vertebralium cum Arteriis Ca¬ 
rotidibus conjundlio, diftindre 
videri poteft. 

No. X V. Pliiala, pueri Lin¬ 
guam continens , quas liquori 
innatat, ut varia diftindfius con- 
fpici poffint. 

Not. I. Arteriarum curfus 
per Lingua aream luculenter 
poteft videri, utpote ceracei 
materia albicante Arteriis in- 
fardis. 

Harum Arteriarum maxi¬ 
mas a faucibus prodeuntes, per 
Linguam mediam decurrunt, 
ramofque utrique lateri imper¬ 
tiunt ; fecus ac in Linguas plano 
inferiore, ubi geminae Arterias 
per Linguae longitudinem de¬ 
currunt, minimi digiti fere la¬ 
titudine i pcriplieria, utrique 
lateri tantam ramulorum copi¬ 
am praebentes, ut arbufcularum 
foliis carentium filvam reprs- 
lentent. Vid.Tab. 3. Fig.4. 

No.XVL Sex portiones Co- 
ftarum,Mufculis intercoftalibus 
inftrufftae, idque. ex foetu hu¬ 
mano, 

ISlot. i. Omnes Arteriolas ce- 
racea materii rubr^ repletae, 
occaftonem mihi dederunt in¬ 
veniendi Arterias (mihi inter- 
coftales di^as exteriores)-de 

qui-. 
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fenvlies van een jongli Kintje, waar 
in klaar te zien is de ’t famenkomfte 
en’tvereenigehvande flaap-flagh- 
aderen, met die van de^wervel- 
flaghaderen. ? 

N®.XV. DeTonghvaneen Jon- 
ghe , hangende in een Vies met 
heldere voghtigheyt , ten eynde 
verfcheyde zakenklaarder voor ons 
gefightekomen zoiiden. 

Aanmerkt ten eerften. Langhs 
debovenfte vlalcce des Tonghskan 
men de cours der flaghaderendiftin- 
flelijlc zien, nadien defelve met een 
wit-waffighe ftofFe vervult zijn. 

2. De grootfte deier uyt de keel 
voortkomende, loopen door het 
midden van de Tongh , en haare 

■takken meefl: na beyde de zyden des 
Tonghsj Geheel anders gaat dit 
toe ontrent heronderile desTongs, 
alwaar twee flaghaderen na de 
lengfite des Tonghs lopen , een 
pink breete van' den om.rrek van de 
'Tongli' , en geven defe twee 
flaghaderen, foo vecle takjens uyt- 
waartsnadenommetrek, dat fy een 
kleene boflchafie van bladerloofe 
boomtjens verbeelden. Ziet de-der- 
de plaat en daar in de 4. Fig. 

N^. X y I. Ses ftukken van rib»- 
bens, met hare tuflchenribbighe 
fpieren, endatuyteenkleen Kint. 

Aanmerkt ten eerflen. Hetver- 
vullen van hare flaghaderen met een 
rootwaffighe ftoffe, is oorfake, dat 
ik die flaghaderen, (van my uyt- 
wendighe tuflchenribbige flagha¬ 
deren geheten) uytgevonden -heb, 
waar vanik noyt ietshefchreven heb 

• . F 3 gevonr- 
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quibus nunquam legi apudau- 
<q:ores, nemoque eas per figu¬ 
ras exhibuit. 

2. Harum Arteriarum propa¬ 
gines, per Collarum perioftium 
difieminatse, peculiarem habent 
curfum,&plane diverfum ab iis, 
quae per mufculos intercoftales 
parte exteriore repunt vid.Tab. 

3. Arteriolarum Intercolta- 
lium exteriorum ramufcuii om¬ 
nes infequuntur eurfum fibra¬ 
rum motricium Mufculorum 
intercoftalium exteriorum, id 
quod vifu pulchrum. 

4. Soboles didarutti Arteria¬ 
rum Intercoftalium exteriorum 
variis in locis vifuntur bicom- 
pofitae, quos inter una reptat 
venula, iicuti videre femper li¬ 
cet in funiculo umbilical?,in quo 
gemina Arteria aflbciatur Ven$ 
Jolitariae. 

5. Dido objedo, parte ad- 
verfa vifo, in confpedum veni¬ 
unt Arteriolae per Pleurae fuper- 
ficiem,Pulmonem relpicientem, 
tranfparentes : harum aurem 
neque exortum, neque finem 
hic videre efl, fed confuse dif- 
patiari videntur. 

N°. X V11. Racemus Den¬ 
tium ex Ovario muliebri pofi: 

mor- 

ANATOMICUS 
gevondcn , ook en heeft men oris 
dietotnogh toe door geen figuren 
afgebcek. 

z De fpruyten of takken Idefer 
ilaghaderen j door het beene-vlies 
der ribbens loopende, hebben ee- 
nen cours., ganfch verfcheyde van 
die gene, de welke van buy ten door 
de tulTchenribbige fpiereh loopea. 
Zietdej.PlaatFig. 3. 

3. k Is vermaakiijk otn te ziea, 
hoe perfed dat de takjens van de 
uytwendige tulTchenribbige llagh- 
aders, de cours van de bewegende 
draatjens der uytwendige tuflen- 
dbbigefpiertjenskomen te volgeri. 

4. De takjens van de gefeyde 
uytwendige tulTchenribbige llagb- 
adereii, ziet men op verfcheyde 
plaatfen verdubbelt tezijn, tulTea 
welke vcrdubbelinghc eene ader 
komt te loopen, gelijk men altoos 
befpeurt in de Navel-ftrengh van 
deNageboorte» alwaar raede eene 
ader v an twee Ilaghaderen vergefel- 
Ichaptword. 

5. Ais men k glas omTettende;, 
de contrarie zyde befiet, foo ko- 
men ons alleen die flaghadertjens in 
kgelighte, dewelke verfpreyt lijn 
door die opperviakte van ’t borft- 
vlies, dewelke *t naaft aan de Lon* 
gheis : Defehaarbegin, noghook 
haar eynde, en fijn niet wel te lien, 
foo datfe confus door’t gefeyde vlies 
Ichynente loopen. 

No.XVII. Eenrye, ofriftetao- 
den, uyt de.eyer-ftokj ofballetje 

van 
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mortem defumptusr cujus hi- 
ftoriam breviter hic recenfere, 
animus eft. 

Quatuor quinqueve abhinc 
annis , mulier quaedam viginti 
Sc quatuor circiter annos nata, 
temperamenti phlegmatici,mor^ 
ho graviori implicita, faepiflime 
conquefta erat de dolore in hy- 
pogafl;rio,nonfine pracordiorum 
anxietate Sc febri continua; tan¬ 
dem fato conceffit, unde nobis 
cadaver aperiendi nata occafio. 

Filius meus, praefentibus va¬ 
riis ExpertifrM€dicis,& Chirur¬ 
gis verfatiffimis , cadaver cub 
tro lubjecit cum autem alate- 
re Uteri, {i refte memini hni- 
liroj duritiem quandam perci¬ 
eret, cultello eximebat, no- 
ifque demonftrabatOvarii du¬ 

ritiem. Cufpide cultelli ab una 
parte duritiem aperuimus & in¬ 
venimus Dentem latitare in ea, 
Sc quidem molarem , caetera 
porro integra conlervabam, do¬ 
nec mihi concederetur Cada¬ 
veris humani Anatomiam infti- 
tuere publicam; qua data oc- 
cafione hiftoriam non folum 
retuli, verum etiam diftum 
Dentium racemum attuli & ex¬ 
hibui , alterumque dentem pu¬ 
blice , fa<5la incihone quoque 
demonftravi , qui aemulatur 
; ; Dem 

van een jonghe VrouWj na haar 
doodf gefneden, waar van ikhier 
een kleen verhaal doen zal. Om- 
trerit 4 of 5 Jaren geleden, is ons 
voor gekomen een Vrouw » out 
ontrent 24 Jaren, van een phleg- 
matic temperament, zijnde van een 
fware fiekte bevangGii, namelijk 
gedurige koortfe, en klaagde in den^ 
onderbuyk, en dat niet fonderbe- 
nautheyt voor ’t berte : Defe ge- 
florvenzijnde, wierd onsgelegent- 
heyt gegeven om haar lighaam, te- 
laten openen, in prefentie van eeni-: 
ge ervare Heeren Dodloren en- 
Chirurgyns, 

Myn Soon-bezyde des Lijfmoe- 
ders linker zyde, (foo ik wel ont-- 
houden heb ), eenighe hardigheyt 
gewaar wordende, fnyt dieuyt,v 
en vertoonde ons defelve , wy be- 
Vqndenhet de Eyei:ftok te wefeniik. 
opende.dezelve van eene.zyde, en 
■wybevondendatter eentant in fat, 
jaeenkiefeofbaktant, het verdere 
en opende ik niet, maar hielt de re- 
Ite defer tanden in haar vlies beflo- 
ten, metmeeninghe, wanneermy 
gelegentheyt voor quam om pirblijk 
t’Anatomiferen, de reile ook te 
ontblooten. Defe gelegentbeyt my 
voorgekomen zijnde, verhaaldeik. 
hetvoorval, en bfaghr de geheele 
rifte met tanden te voorfchyn,ook fo 
opende ik nogb een kleen gedeeke 
vande gefeyderifte , en vertoonde 
alfoo ook een twede tant, die een 
Honts tant gelijk is. Defe twee 

ont- 
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Dentem Caninum. Hofcc cum 
casteris in membrana fatis crafla 
adhuc occiufis, ita confervan- 
tur in liquore. Vide Fig.i.Tab.3. 

Not.x. Di6ti duo Dentes par- 
tim adhuc fibi invicem didae 
conneftuntur membranae crafla, 
partim vero denudati funt, ut 
hujus rei veritas pateat. 

Sicuti radices Dentium in 
Infantibus nunquam funt com¬ 
pleti, ita quoque his denudatis 
deficit radicum extremitas. 

3. Radices Dentium in infan¬ 
tibus cavae funt, in hifce vero 
cavitas in totum deficit*^ 

4. -Quot fint numero Dentes, 
in di(Fi:a membrana crafla adhuc 
latitantes ; me latet, ulterius 
enim non aperui. 

N°. X VI II. Exigua portio 
l^axillse inferioris, a carnofa 
parte nondum denudata, in qua 
duo Dentes molies comparent; 
idque e foetu jamjam in lucem 
edito. 

Not. 1. Totum conllitutum 
dictorum. Dentium ante erup¬ 
tionem ex alveolis, fubftantiam 
efle mollem in ea aetate , (per 
quam plurimae vifuntur difper- 

arteriola,) hic conflat. 
Ho- 

ANATOMICUS 
ohtbloce tanden» ais mede alie dc 
refte tendeele ontbioot, ten deele 
noghinhaar dikviies befloten zijn- 
de, werden by my ineenvoghtig- 
heytbewaart, gelijk de Fig. i. Tab. 
3. komt aan te wijfen. 
- Aanmerkt ten eerften. In defe 
rifie tanden, dat ik, tot meerder 
certificatie van dit wonderlijke 
voorval, de twee ontbloote tanden 
aan eene zyde nogh vaft heb laten 
zittenaan haar dikke vlies. 

i, Gelijk men in de Ideenekin- 
derkens noyt komt te befpeuren, 
dat de tanden volkomen of volmaakt 
zijn, alfoo mede is ’t, dat in defe 
ontblote tanden hetuyterfte van de 
wortelkomt teontbreken. 

3. In kleene kinderkens fijn dc 
tanden hol, defe in tegendeel fijn 
gantfchgefloten, en fondereenige 
holligheyt. 

4. Hoe veel tanden datter nogh 
in ’t dikke vlies verders befloten 
zijn, en kan ik niet feggen, aange- 
fien ik het verders nogh niet geo- 
pentenhebbe. 

No. XVIII. Een kleehgedeelte 
van de onderjfle kaak eenesjongh- 
geboore*Kints , van fijne vlieiige 
deeltjensnoghomvangen, waar in 
twce tanden gefien worden. 

Aanmerkt ten eerflen. Het ge- 
heelegeftel defer tanden i eer datfe 
uyt hare kasjens komen te puylen, 
fijn in die tyt faghtvan fubftantie, 
waaa-door men hierfeer veel flagh- 
aderkensfietpafleren. 

2, Een 
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Horam aiter fecundum 
longitudinem divifus, interne 
innumeris Arteriolis difle^Hs eft 
ditatus;alterius vero membrana. 
Dentium fubftantiam inve- 
lliens, magna ex parte illibata 
remanfit, & fie accurate quo¬ 
que, didarum Arteriolarum ro- 
ptatum per eam cernere licet. 

3. Quamvis Dentes eotem- Sore in totum molles fint, fub- 
antia tamtn exterior longe dif¬ 

fert ab ea, quae efl; interior. Ex¬ 
teriore duplici fubllantia con¬ 
flat coloris diverfi, ut hic lucu¬ 
lenter apparet, non autem in¬ 
terior , quae quoque mollior. 

N°. XIX. Piae Matris portio 
cum annexa portione fubflantiae 
corticalis Cerebri, quam ex me¬ 
ris Vafculorum fanguineorum 
extremitatibus conflare lucu¬ 
lenter apparet, 

Not. I. Dixi totum conftitu- 
tum efle vafculofum : an au¬ 
tem merae fint Arteriolarum ex¬ 
tremitates, an fimiil quoque 
venofi quid interfit? expifca- 
ri badenus neqqivi, verofimile 
tamen efle reor. 

Didae extremitates fuccef- 
five molliores atque molliores 
evadunt, ita ut tandem, aquae 
fimplicis beneficio, diflbivi pof- 

Thef.I. fint 

Een defer tweetanden, na de 
lenghte opgefneden fijnde, is van 
dooj:gernede flaghaderkens , feer 
Wel voorfien, Ook foo zietmen 
diftindelijk de flaghaderkens, 
door het vliesken, dat de twede 
Tant omvanght, welk iiogh 
voor ’t grootfte gedcelte ongequetfl 
isgebleven* 

3. Hoewel deTanden indien tyt 
geheel en al faght fijn, fbo verfchilt 
noghtans de buytenfle felfflandig- 
digheyt veel van debinnenfte. De 
buytenfte beftaat uyt tweefelfflan- - 
dighedcn, dieverfcheyden fijnvan 
couleur, geli jk hier e vident gefien 
kanwerden, maar de binnenfte in 
tegcndeel is eencouleurighcn faghi- 
ter. 

N®. XIX. Een fliik van het dunr 
net herflenvlies, waar aan een gc- 
deelte van de fchorfljghe felfflan- 
digheycvan deherflenenvaftfit, en 
kan mcn feer klaar zien, dat defe 
fchorflighe ftoffe uyt loutere uyt- 
eynden van bioetvaarjehs haar be- 
flaanheeft. 

Aanmerktteneei'flenv Ikfegge 
haargellel geheel uyt loutere bloet- 
vaatj ehs te befiaan; ‘ maar of defe al- 
leen te houden zijn vooruyreynden 
der flaghaderkens, dan of defclve 
ook vergefelichapt gaan met ader- 
kens, enheb ik tot nogh toeniet 
konnen uytvinden, hoewel "t waar- 
fchijnlqk is. 

2. Defe gefeyde uyteynden van 
bloetvaatjensworden vanplaats tot 
plaats faghtcr en faghter, foo datfe 
tenlaatfteineen bryaghtighefloffe, 

G iii 
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fmt in pultaceam fubftantiam, 
id quod in Liene quoque locum’ 
habere monui in Refp. Epift. 4. 
ad ExperdlE Virum J. Camp- 
domercum. 

3. Si vero dicia fubllantia* 
corticalis arte induruerit, diflb- 
lubilitatem amittit, & grumofa 
apparet. 

4'. Dictam fubltantiam cor¬ 
ticalem neutiquam ex glandulis 
compohfam elle , hic quoque 
videre eft. Vide ulterius Reip. 
Epift. ia.Tab. 14. 
. N°. XX. Infantis Lien, tam 
nitide-prsparatus , atque con- 
feryapus , ut jamjam corpore vi¬ 
deatur exemptus. 

N^’. XXL. Lnfantis Auricula 
colore vivido prodita.: 

JVa. i. Pori tam dense fibi in¬ 
vicem funt adftti ^ patuli, ut 
cribrum jemulentur. 

a. Hifce Foris interferuntur 
vafcula fanguiriea rjsplefa > quo¬ 
rum reptatus ; oculis armatis 
confpicere licet. 

- LOCULAMENTUM' 
; Sub dido Thefauro, conti¬ 
net Arcas ex 'ligno Cedrino 
confeftas, quarum 
ARCA PRIMA 
Continet portiones Inteftini 

femni exftccatas & fecundum 
longi- 

in wat waters gedaan zijnde, 
gediiTolvcert werden, *c geeneoolc 
plaatfe heefc ontrent de milt j ge- 
lijk ik fulks aangewefen heb in myn 
Antwoord op de vierde voorgefteb 
de Brief, aan den wei geoeifenden 
Heer J. Campdoraerc. 

3. I-ndien men defe fchorffighe 
ftoffe door konftkomt teverharden, 
foo verlieftfe defe cygenfchap, en 
vertoonc haar Idonterigh. 

4i Hier kan men zien, dat de 
fchorffighe felfftandigheyc geen- 
iints uyt kliertjens haar beftaan 
heefc. Zietverders hier over na,myn 
Antwoord op de 12 voorgeftelde 
Brief Tab. 14.- . 
■ No.XX. DeMiIt eenes Kinds', 
foo nec geprepareerc, en bevvaarty 
datfe fchync vers uyt hetlighaam 
geliaalctezijn. 

No. XXI. HetoorvaneenKiht, 
’tgeen van hjn natuuriijke couleur 
niet en fchijnc afge weken. 

Aanmerfct ten eerften.-De fweet- 
gaatjens open ftaande, zitteh foo 

. dight by een, dat ons dit deel feefs- 
wijs yoorkomr. - . . : - 

■, 2Tuftchen dde.' fweefgaatjens 
Lan m qi dopr- toedoen van y ergroot 
glarea> de;hloetvaatjcs metveea 
rootwaihghe ftolie opgevult, klaar 
2ien.- . . ’ f ’ 

D E ■l; a.:a: 
Onder dit Cabinet ohihoudih fig 

Cedere vierka-nte Doofeii-, >waar 
vande ' " ' 

I. Vervult is met gedrooghde 
cn opgefnede ftukken van den nug- 
teien darm van een Menfch > op 
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longitudinem apertas, ut fitus 
Glandularum &c. appareant. 

Not. I. Diftae Glandulje haud 
funt-folitariae, fed agminis in- 
ftar libi invicem adfits. 

2. Arteriolas per dii^tas Glan¬ 
dulas reptantes, fenfum in to¬ 
tum non fugiunt, funtque ce- 
racei materia refertse. 

3. Arteriolae per extimam & 
communem hujus Inteftini tu¬ 
nicam reptantes, curfum obti¬ 
nent diverfum ab eo, quo do¬ 
nantur caeterae tunicae, hujus 
Inteftini. 

4. Juga, Yalvulaeconniven¬ 
tes aliis di(fta, in hac portione 
inteftini Ilei haud funt oblitera- 
ta, quantumvis exficcatum fit 
Inteftinum. 

5*. Dkfta juga non folum, ve¬ 
rum etiam integra Inteftini por¬ 
tio, faturata rubedine perfufa 
fiint, idque a repletione di(fta- 
rum Arteriolarum ceracea ma¬ 
teria. 

ARCA SECUNDA 

Continet varias portiones in- 
teftinorum humanorum. 

* A. Portiuncula Inteftini je¬ 
juni inflati, Sc poft exficcatio- 
nem aperti, ut juga , valvulae 
conniventes did«e, in confpe- 

ftum 

CH CABINET. 
dat men de kliertjens en andere za- 
kenzien konde. 

Aanmerkt ten eerften. Defeklie- 
ren fijn van dat flagh, die men niet 
onderdeeenfame, maar tropswyfe 
klieren ftelt. 

a. De bloetvaatjens, door defb 
kleene kliertjens loopende, en fijn 
voor ons gefight niet t’€enemaal 
verborgen, nadienfe meteenroot- 
waffighe ftoffe zijn vervult. 

3. De flaghaderkens , deweUcc 
door het buy tenfte en gemeene vlies 
defcs darms loopen , hebben een 
geheel andere cours, ais diegeene, 
dewelke haar door de andere vliefen 
der darmen verfpreyden. 

4. De latwijfe ringhen, hy an¬ 
dere ooghluykende klap-vliefen 
gehetenzijnde, werdenindit ftuk 
van den boghtigen darm nogh 
gevonden, hoewel het droogh gc- 
maakt is. 

5. Nietalleendegefeyde latwij- 
fe en halfmanighe ringen , maar 
ook felfs het geheele ftuk defes 
darms, fijnhooghroot, endatwe- 
gens hetopvuilen van hare llagh- 
aderkens met een rootwaffighe 
ftoffe. 

DE TWEDE VIERKANTE 
DOOS 

Onthoud in figh verfcheyde ftuk- 
ken van Menichen darmen. 

A. Een ftuksken vandennugh- 
teren darm, na het opblafen ge- 
drooght, en opengefnedcn, op dac 
men de ooghluykende en halfmani¬ 
ghe klapvlielen,. cf latwyfe ronde 

G 2 " uyt- 
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^um prodirent. 
B. Portiones Intcftini Coli & 

Ilei cum integro Coeco dcPro- 
ceflu vermiformi, nec non ea 
mefocoli parte, quas propria eit 
proceflui vermiformi, iaque ex 
foetujamjam in lucem edito. 
Per eam plurime vifimtur dif- 
perfe Arteriole, eeracea mate¬ 
ria rubri mfarfte, quarum ex¬ 
tremitates adeofunt numerofe, 
ut totus Proceffus vermiformis, 
fumma rubedine fit perfufus. 

Hic videndum Inteftinum 
Coecum in recens natis longe 
differre ab iis, qui etate pro- 
vedfiores funt. In illis enim hic 
videmus Cceci diametrum fuc- 
ceffive diminui & fic in Procefi 
fum vermiformem degenerare. 
In hifce vero qui adultiores funt 
diameter didus fuccefiive haud 
diminuitur, ficuti in pofterum; 
demon lirabitur in aliis objeftis. 

C. Portio Intellini Coli ex 
infante defumpta, cum annexa. 
Mefocoli portione, per quam 
innumeras repletas Arterias funt 
difieminatae. 

D. Inteftini Ilei portio , poli 
cxficcationem aperta , cujus 
Arteriae adeo funt numerofae, ut 
filvam repraefeatare videantur. 

E. Portio Inteftini Coli, cu¬ 
jus ligamenta fuerunt difloluta 

ante 

anatomicus 
uytpuylentheden zoude Icomen te 
z^ien. 

B. Stukken van den Gblijk- en, 
Boghtigendarm, met dengeheele 
blinden darm, en wormwijfe aan* 
hangfel, ais mede dat gedeelte van. 
'’t darmfcheyl, ’t welk eygen is aan. 

gefeyde uy tfteekfei. Eu is dit ge. 
noiUen uyt een jonghgeboreKintje.. 
Dooftgefeyde wormv/i jfe uytfteek. 
zictmen loo veel fiaghaderkens 
lopen , dat het in ’t gcheel hoog 
rootis gewordenj na dat ik.defel- 
ve vaaejens met een rootwaffighe 
Itoffe V er vult hadde; 

Hier zietmen. dem blinden, 
darm in jonghgeboore Kinderkens. 
veelreverfchillen van die, dewel- 
ke eenighe jaren ouc geworden zljn: 
want in gene bemerkt tnen den, 
diameter van plaats tot plaats te ver- 
korten, endeden blinden darm nau- 
wer en nauwer,en eyndelingh in het 
vvoimwijfe uytfteek. verandert te- 
werden. Maar indefe,deweike ee- 
nigen tyt ter werek zijn geweeft, 
daar en gaat het foo ni et toe ^ gelijk 
na heen getoont fal werden; 

C. Een ftuk van den Colijk darm,- 
met desfelfs., grove darmlcheyl,. 
waar door ontelbaare opgevulde: 
fiaghaderkens komen teloopeh. 

D. . Een ftult van den Boghtigem 
darm , na het droogen open gefne''. 
den, wieris flaghaderen foo veel- 
vniid igh fij n, dat fy een boflchafit- 
je komen te verbeeMen.. 

E Een ftuk van den Colrjk-darm^. 
wiensbanden, voor het drogenlos 

ge-* 
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ante exficcationem, ut luculen¬ 
ter appareat Golon craffioris 
fubftanrije non efle, quam cas- 
lera Inteilina: omnemque craffi- 
tiei differentiam in Colo prove¬ 
nire a ligamentis, & a valvulis 
conniventibus dicliiSi 

ARGA TERTIA 

Continet duos Renes huma- 
nbs naturalem magnitudinem 
excedentes ; quibus annedun- 
tur Arteria Magna, ut & Vena; 
Cava. Naturas lufu didi Renes 
praediti funt Arteria. Renali fu- 
pernumeraria. 

A. A. Arterias Renales. 
B. B, Arterias Renales fuper^ 

numerarias. 

C. ^teris magn^- truncus 
fub Diaphragmate abfciflus,, 
materi^ ceracea rubra repletus. 

D. Venas Cavas truncus fub 
Diaphragmate abfciflus, mata- 
ria ceraceaalba repletus. 

E. E. Rami Iliaci VenofiV 

F. F. Rami Iliaci Arteriofii 

G. Arteria Mefenterica in¬ 
ferior. 

H. Arteria Mefenterica fu- 
perior, 

E-Af^ 

gemaaht zijn, op dat men klaar 
Ibude kunnen zien, datdenGolijk 
darm niet dikker van felfllandig- 
heyt is , ais de andere darmen, en 
dat de differentie alleen • voortkomt 
wegens desfclfsbanden, en oc^luy-. 
kende klapyliefen* 

m- DE DERDE CEDERE 
DOOS 

Werden gevonden twee Nieren 
van een Menfeh,grooter ais men ge- 
woonlijk komt te zien: Hier aan filn 
de gfoote flaghader, en hol ader 
noghvaft. 

Defe Nieren fijn tegens dege- 
meenc loop van de natuere, verfien 
van twee overtollige Niers flagh-a*' 
derem ; * 

A. A. Der Nieren flaghaderen. , 
B;B. De. twee flagh aderen dtr 

Nieren, die men hier overtollighj 
ziet. 

C. De ftfonk van de groote flag? 
aderevenonder het mid^del-rift af-- 
gefneden, en met een rootwaflige ’ 
ftofle vervult. 

p. De flronk van de hol-ader 
even onder het middelrifc afgefne- 
den, en raeteenwitwafligheftoffe 
opgevult. 

E. E. De hcuptakken vandehok 
ader. 

F. F. Des groote flagaders heup-; 
taklcen. 

G. De onderfte darmfdieyls flag-* 
ader. ^ 

H. De bovenfle darmfcheyls 
flagh-ader. 

G 3 Ir 
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•I. Arteria Cajliaca. 
K. Vena Renalis finiftra, na¬ 

turae lufu circa .ramificatio¬ 
rem Venae Cavae in ramos Ilia¬ 
cos ,. oriunda. 

L. Vena Renalis dejttra., de¬ 
bito loco orta. 

M. Venafpermaticafiniftra, 
e Vena renali prodiens. 

N. Vena.fpermatica dextra, 
e renali dextra, ut & Venae 
cavae trunco oriunda. 

O. O. Ureteres ferpentino 
curfu reptantes. 

ANATOMICUS 
I. Des maaghs flaghader. 
'K. Delinker nier-ader, voort*^ 

komende, tegens de gemeeneloop 
der nature, even bov.en deverdelin- 
ghe van de hol ader in heup-takkea 

■Lj. De reghter N ier-ader op haar 
ge woone plaats uytfp ruytende. 

M* De linker zaad-ader, fpruy- 
tende uyt de nier ader. 

N. De reghter zaad ader,voort- 
komendeniet alleenuyt de reghter 
Nier ader, maar ook u.yt. dehoi- 
aderfelfs. 

O. O. DePisleyders flanghswy5 
loopende. 

ARCULA QUARTA 

Inftrufta aliquot minutilTi- 
mis Mufeis, ut Sc exuviis feu* 
pelliculis Nympli.arum, e qui¬ 
bus Mufeae exclufae funt, hae 
autem Nymphae per vias urina¬ 
rias, fimul cum urina expulfae 
funt. 

Nobilis quidam Vir , que- 
ftus aliquo tempore de pruritu 
in PerinKo , molefta minx 
excretione , Qiirurgum , Sc 
paucos poft dies me quoque ac- 
cerfirijuflit, Urinam invenimus 
non admodum faburrofam, fed 
particulis exiguis oblongo-ro- 
tundis, granula mentientibus, 
permixta. 

IN DE VIERDE DOOS 

Vintmen eenighc fcerkleeneVlic- 
gen, ais mede, de doppen of fchel- 
len der Popjens, waar uy t ly voort- 
gekomen zijnj en zijndefe Popjens 
in ’t wateren door de waterwegen 
ten lyve uytgedreven. 

Een 'feeker voornaam Perfoon, 
eenighen tyd van jeukte en onge- 
mak tuflchen fijn fondament enfakje 
klagende.ais mede .van moeilijkhejc 
in ’t maken van fijn water, verfoekt 
eerft een ,bequaam Chirurgijn, 
en daar na ook My, om ons dit 
ongemak voor te bouden : Wy 
vonden het water geenfints qua- 
lijk geftelc te zijn, ais alleen dat- 
tcr in de grond van ’t glas veek 
langliwerpighe lighaamtjes lagen, 
diehy ons feyde veeledagendaarin 
gefien te hebben. 

Hifce Dit 
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Hifce vifis, petii ab aegro, 
tit mihi liceret aliquot in capfula 
domum auferre, ulterius per- 
fcrutandi caufa, id quod con- 
ceflit. Cum autem altero die 
capfulam aperirem, reperi eam 
Mufcis innumeris , ut & pelli¬ 
culis , e quibus erant exclufje, 
refertam. Attonitus hifce pb^- 
nomenis , microfeopium in 
auxilium adhibui, bc diffin¬ 
de reperi, didas partitulas nil 
aliud fuibe quam Nymphas, 
quae produxerant hafce Mufcas ^ 
omnes autemMufcae per capfam 
difperfevivebant, & nonnulla 
volabant, quas inter una, pelli* 
culae feu exuvio adhuc adHje- 
rens, omnem dubitandi anfam 
mihi adimebat.Vid.Tab.3.Fig.. 
y.Lit. AvUt&Lit. B. Microfco- 
pio adhibito fadam. C. & D.de- 
notant pelliculas feu exuvias 
oculis innermibus vifas. 

Dixeritforfan aliquis, unde 
tales Nymphae in perinso, & 
quidem in collo Veficae , ubi 
haerebant ante excretionem. 

Refp. Cum dudus urinarius 
via fit fatis patula , haud necef- 
farium efle exiflimo, ad alias» 
minus aptas, confugere vias. 

Eer hanc viam verofimile efl 
vermiculos minutiflimos infen- 
flbiliterintrafle, & circa Veilr 

Dit ziende t verfoght ik > eeni- 
ghemetmytefiiogen nemenin een 
doosje, om die nauwer te exami- 
neren , ’t welk my toegeftaan 
wierd : Maar ais ik den volgen- 
den dagh het doosje open maakte, 
vond ik ’t felve met feer veel kleene 
Vlieghskens, en dopjens, waar 
uyt defe Vlieghskens gekomen wa* 
ren, befeDtezijn : Hier over ver- 
fet zijnde, nam ik een vergrooc, 
Glas 5 en bevond de geleydc 
rond en langhe lighaaratjens niet 
anders geweeft te zijn ais kleene 
Popjens, dewelke defe Vlieghs- 
feens voort gebraght hadden; Alie 
defe Vlieghskens in ’t doosken le- 
vendigzijnde, vlogenderverfchey- 
de hier en daar wegh, onder defe 
vond ik "er een, die nogh aan het 
dopjevan ’c Popje 'vaff'zac, ’t welk 
my alie twyfel wegh nam. Ziet 
de 5.Fig.vandederdePlaat, Lett. 
B.dooreenvergrootGlas, ais me-, 
de Lett. A» fonder vergroot Glas 
afgebeelt, C. en D. verbeelden % 
Dopjens niede fondcr cenighewer- 
grootinghe. 

Soohieriemand komttevragen, 
hoe, en waar uyt defe popjens fijii 
voortgekomen in de- krdp van de 
blaasjfodienttot Antwoord,nadien--^ 
de watergangh een opene wegh is 
foo en behoefcmen na geen andere 
te zoeken, dieminder bequaam fijn.' 
En allbo is "t waarfchynlijk ,datter 
feer kleyne Wormkens door de wa- 
tergangh gepafleert zijn , tot aan^ 
de ka*opvande blaas»..alwaar fy fijn 
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cx collum haefifTe, donec Nym¬ 
pharum formam adepti nint. 
Cum hanc hiftoriam Viro, No¬ 
bili profapia oriundo, referrem, 
regerebat mihi, fefe hoc non 
folum quoque expertum fuifle 
in proprio corpore, verum e- 
tiam tale quid olim vidifle in U- 
rina cujufdam mulieris. Non ab- 
fonum mihi videretur credere, 
liocce afFedu homines corripi 
in latrinis , praefertim fl quis 
diutius folitb ibi manlerit, id- 
que certis temporibus , cum 
tales vermiculi graflantur , id 
quod forte raro contingit, & 
per confequens rariGfims ob¬ 
vius didus afFe^us. 

anatomicus 

blyvenzitcen, tot datfe degedaante 
van Popjens aannamen. Wanneer 
ik defe Hiilorie een voornaam Heer 
verhaalde, foo gaf hy my totAnt» 
woord, dat hy fulks niet alleenaaa 
hena felve ook eens had geobfer- 
veert, maar dat hy 't felve nog eens in 
’c water van een Vrouwsperfoon on • 
dervonden had. Ten is niet onwaar- 
fchynlijk, foomy dunkt, tegelo- 
ven, dat den menfche fiiUts onder» 
hevigh worden op het fccreet zit- 
tende , voornamelijk ais iemand 
langhvcijligh fijn verblyf aldaar 
itomt te nemen, en dat op fekere 
tyden, wanneer fulke Wormkens 
haaropdoen, ’t welkmogelijkfel- 
den voorvalt, en daarom ook fulice 
ongemakkenniet veel voorkomen. 

T A- 



cf ANATOMISCH CABINET. 

TAB. 3. EXPLICATIO. Uytk^gingvande 3^'PLAAT. 

FIG. I. Racemum Dentium, 
ex Ovario muliebri defumptum 
denotat. 

A. I>em Cminm. 
B. JDensxMoUris. 
C. Racemi portie , in qua ceteri 

Dentes adhuc Junt inclufi, fine 
ulla eorum denudatione. 

D. Tortio membrana crajfa, in 
qua Dentes partim adhug Junt 
inclufi, partim denudati. 
F I G. z. Eofdem Dentes re- 

praefentat, ab altero latere vi- 
fos, cum exigua portione di- 

membranae craffe. 
A. Dens Caninus. 
B. Dens ^Molaris. 
C. D. Tartes inferiores, feu radi¬ 

ces non perfeBa, neque cava» 
afl folidifjma ojjea, aut la¬ 
pidea fubfantia pradita. 
FIG. 3. Exhibet portionem 

pectoris, fc.coftas, ut^MuF 
culos aliquot intere oftales, cum 
fuis Arteriis intercoftalibus ex¬ 
terioribus , idque ex infante. 
A. Cofla abfcijfa. 
B. xJkufculi intercofdles -^ 
C. K^rteria intercofales, exterio¬ 

res d me diBa, non felumper co- 
fiarum limbumfuperiorem^ verum 
etiam inferiorem, reptantes. Ha 

TheEI. - autem 

De eerfte Figuur 'wijft ons aan 
een rije T^nden, deV elke in een 
der Eijer-ftocken, ofBallekcns van 
een Vrouw zijngegroeyt. 
A. EenHonds-tand. 

E». Een der Baktanden of Kiefe. 

C. Eengedeelte van de rij.e of ripe^ 

tcaar in de refi vari de tandennogk 

n.yn befoten, fonder de winfle mu 

hlotinghvandeTielve. 
D. Een gedeehe van 'i dic\e vliesl 

waar m de gefeyde "Tanden voor een 

gedeelte nogh zjjn gejloten^ en voor 
eengedeelte onthloot. 

De Tweede Figuur wijfi ons aan 
defelveTahden, foo ais ons die aan 
de contrarie zijde voorkomen, met: 
een gedeelte van ’t gefeyde dicke 
Vlies. 
A. De Honds-tand. 

B. De Backrtand. 

C. D. DeferTandenonderfiedeef of 
wortelen, dewelke nogh niet vel- 

maakty eokjiiethol j rnaar met een 

' heen.hardefofevervuhi^tjri. 

De 3. Figuur 5, toont ons een ftuk 
van de Bbrfi:, namcntlijk ecnigrhc 
Ribbens met haar tulTchen-ribbi- fhe Spieren, ais mede de uytwen- 

ighe tuflchen-ribbighe llag-ade- 
ren, en dat uyt een kleen Kind. 
A. De afgefnedene Ribbens. 

B. Detwjfchen-^ribbighefpieren. 

C. De uyiwendighe tufchen-ribbighe 
flag-aderen {aldus van mygeheeten f) 
lopende niet alleen langhs de onderfe^ 

rnaar Qo\ bovenfte rand van de rib- 

' • H' - bens. 
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Alitem origmem diismSt mii. 
immediate ex Arteria magna 

trunco , n'e(^iie ex mammariis 
. Arteriis internis i, afi/oere, ra* 

mi intercoflaksmterhreSidiBas 

exteriores producant. 

FIG.4. Linguam pueri,parce 
inferiore f ifam, denotat. 
A. Integamentam Lingua mem¬ 

brano fam , propter inverfionem 

crajpus reprafentatum. 
B. B, Arteria fuhlmgades ^ epaa- 

ram ramuli mmerofij^mi ^ ar- 
hufcukrum , foliis carentium^ 

Jilvulam reprafentam. 

FI G> Mufca, ut & Nym¬ 
pharum pelliculas rqjraelen tat. 

A> LMufea exigua, cum ejus ad- 

harentepellicula i e gm exclufa 
efimufca. 

"h.Eadem,mkrofief io ^ifa^Jculpta. 
C. Dua pellicida Jil/i inmcem io- 

harentes, b guihus mufca funt 
- exclufa. 

D. EeUicvMfeoxfmndfa. 

TAB. 4. ENPLANATIO. 

FIG. I. FapilJa uberis Bato¬ 

ne exhibetur. 
A. Portio cutis uberis. 
B. Papilla uberis. 
C. Papilla cutanea Papilla uberis 

extra cutem prominentes (j* 
Oculis inermibus luculenter vifi- 

biles , 

ANATOMICUS:^ 

bens. Na defe enkomenniet inmii- 
dh ‘WoYt ujt degraotQ 
mgh ook^ uyt de inwendif^ mm- 

< 'ti^^ifmaurdeintirendifhetk^vhn. 

ribbighefiagh-udmn imengen 
wendighevoon. 

De Vierde FigUUr wi]!!: <m$aaa 
de Tongh van een Jongeiin^ , foo 
ais men die yaii onderen riec. 
N Des Tonghs a/lie^h bekleetzal ^ 

*t 'wetk ons hier vry dik^vaorkemt^ 
wegens des z.elfs omjlagh, 

B. B* De onder-tongighe Jtag-adersy 
' tbelkers a>eetv'oudighe tdksktns, een 

bladerhos besfihapijen Izotnen fe vsr- 
"beelden. 

In de Vyfde Figuur werden ee- 
nighe Vliegen, en fchellen van 
Paapjensverbeelt. 
A, Een kleen Fliegbp met deszelfi 

dopje, daar het klieghp uptge^ 
.menis. /.} 
B» Het(elve door een vergroet gltuge- 

'fienen afgebeelt. 
C. Twee^ aan den andere gevoegde 

Dopjjehs^ jvaar ujtde P^Uegen xyo 
'‘vgvrtge^men. . . • 

D. Denlfigulierdo^e.-' ' ; - 

Uytleggifigh van de 4*=iP-L A A T. 

De Eerfte Figuur 'wijfl: it. 
Tepel vande Bo3,'A vaneen W^alvis. 

A. ■ ' 
"D. 'De Jkpet van de Borfi. 
G, Des.Veis Tepeltjens ‘oan JeTepd 

vande Borfi buyterPt 
, defelve konnenheel ^laarg^n W^'*. 

deU 
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hiles’m h$€ okje^h aliqnmto 
majores exprtffe. 

jy. Cavkas m Faf i&a. extremi 
■ tate. 

FIG. X. Dudum Ia<fliferum 
communem uberis Balasjise 
gnat, in quem ceteri omnes 
concurrentes, lac fuum depo¬ 
nunt; eftque ille dudus pJwti- 
misfulcisfulcatus. 

FIG. Cernitur portio Pias 
matrisfcetus jamjam nati, quae 
adeo tenuis ac tenera in illa aeta¬ 
te , ut Telae aranearum tenuita¬ 
tem ac teneritatem fere, fupe- 
ret. 

Notandum interim, vafafan- 
guiiMsa, tam numero& efle dif- 
perfa per diftam membranam, 
-Ut ad Piae matris eflb Vafafan- 
guinea plus conferre videantur, 
quam refiduum membranofum. 9 
utpote praecipue deftinatum, 
Ut di(fta vala luo in loeo deti¬ 
neant, ne confundantur. 

FIG. 4. Proponitur Papilla 
uberis mulieris ^ cum annexa 
areola. 

A portio KjireoU, 
rem» mMaMcjtt.Areola^ 

B. MMm Aujm 
mis 

■ den zo^der •ver^oot gUfenle gdruy- 
en zj^n defe in dit. o.hj.eB.ti/at 

^ groeter af^eb^elt. 
p. Dehiilte aan't,uyHrjle vande T^- 

pl. 
De Twede Figuur reprefenteert 

de dgemeene Melk canaal yan de 
Borfl: van eenWsdvifcb , \va^ in 
4le, de andere melk-vaatjens haar 
JiQinen teontlaften : en is dele ca- 
naal.vanfeer veele fleaven yerfien. 

In de Derde. Figuur werd ■yer- 
toonci een gedeelte van ’t dunne 
berllen-vlies van een j ongh geboorc 
Kint^, ’t welkdaatercydj fodun 
en teer k-.y. dat het in dunte en teer** 
hey t een fpinnewebbe naalSjks be- 
hoefe tewyken., 

Ondertiiflchen flaat te cpnfide- 
reren, dat de bloecvaten haar i^o 
veelvoudigh door ditgefeyde VKes 
komenteverfpreyden, d^ defelve 
tothec wefen van ""t dunne herff^- 
vlks meer fchynente contribueren, 
ais de overige vHefigheyt, dewelke 
voQr.nam.enj:Ujk fchijnt gedeftineert 
tezijn 5 om de blpetvaten ’t fainen tc 
houden, ten ey nde fy niet onder een 
fqudeverwerren. 

De Vierde Figuur verbeeit ons 
de Tepel van de Berft van een Vro%, 
met desfelfs. omme-fchreef > op 
kringh. 
A. £ en gedeelte des kringhs van het opm 

perhuydeken ontbloot , waar door 
het vel des hjritt^s ons wkaghtigh 
VQorkomt. 

B. Een gedeeko d^s h^n.ghs vsm ^ttf.^ 
H z per- 
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tnis hitid abkta, unde fubnk 

' grA apparet. ' . 
G. Foramina feu ofcula duBuum 

lactiferorum in Fapilla uberis 
'vipbilia. 

D. PapilU cutanea in uberis pa¬ 
pilla , ut in Areola nonnihil 
prominentes, ^ microfcopii ope 
hic loci magis , quam alibi in 

'tute vif biles} unde Papilla u- 
heris i. Fpidermeprivata ^ atro- 
dor es e >c citant dolores > quam 

. quidem in cateris corporis par¬ 
tibus caufantur , uH Papilla 
cutanea minus extra cutem pro- 

" pullidant.Uinc etiamfffura,ex- 
coriationes &c. in uberis Papit- 

'■ lis difficilioris ffint curationis. 
Contra, Papillis uberis bene con- 

: fiitutis, nec Epidermeprivatis^ 
• major excitatur delectabilispru - 

■ ritus ^ voluptas nutricibus ah 
infantibus laBantibus, ob c&n- 

tinuum motum dt' freffionem 
Papilla tempore fuctionis ; non 
autem , fi extra Papillam mam¬ 
mam noctu arripiant infantes. ' 

FI G. 5'. Delineatur portio 
Papillae uberis Balaenae, cujus 
lacliferus Duclus fulcatus 
fimbriatus. 

FIG. 6. Proponitur figura 
Linguae cum Epiglottide , per 
«ujus aream difperfs innumera 

Pa- 

perhaydeken niet onthloot, n^eshal- 
ven bet vel figh aldaar bruyn vertoom. 

C. P)e gaatjem of mondekens van de 
melk-canaahjens , die hier in de 
Tepel van de Borp pghtbaar zjjn. 

D. DeTepeltjensvan hvel van deTe- 
pel des Borfts, ais mede die van de 
kringh, puylen eenighjints up , en 
worden defelve meer hier in *t vel ge- 
ften door vergrootglafen^als op andere 
plaatfen’,Hierdoorkomt hettegebeu- 
ren dat detepel van de Borfi van haar 
oppervelleken onthloot, veel fwaar- 
derpifne komt te verwechen, ais wel 
op andere plaatfen van onslighaam 
vernomenwerAi ativaar de Tepet- 
tjens van ‘^t vel nietfao ver buyten hee 
vel uytfieken. 
jyit is ook de reden ^ dat de hloven, 

ontvellingen, Grc. hier ter plaatzjt 

ookqaalfker te genefen zjjn-: inte- 

gendeel de Tepels van de Borflwel 

gefteli, en van haar oppervelleken 

niet onthloot zjynde ^ verwecken de 
fuygende kinderen aan de Voedflers 

een aangenaam gevoelen , door het 

geduurig treckfin aan de Tepel, maar 

niet alfoo wanneer jy de Borjl hy nagt 

elders komentevatten. 

De Vyfde Figuur toont onseen 
gedeelte van, de Tepel des Borfts- 
van een Walvifch , wiens melk- 
canaalgeveurc, en ais met ffonzels 
gekerft is. 

De Sefde Figuur wijft ons aarfde 
Tongh van een Kind met het ftrots- 
klapje 5 in deles Tonghs opper- 
vlakte fitten ontelbaare Tepekjens, 

die 
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papillae, quae guftus proximum 
organum funt. 
A. Lmgua. 
B. Papilla Fungorum exiguorum 

forma, inter quas innumera 
xjijuntur , dijper/a PapilU ar¬ 
cuata s has , microjcopio vijas, 
naturali magnitudine majores 
delineari curavi d latere hujm 
Lingua, fub iis, qua in acumen 
exeunt, quarum Icomjmum hic 
quoque‘ adjeci , quandoquidem 
faptjjime eas acuminatas ojfetidi. 

C. Papillarum majorum feries, 
qua plana-, rotunda , variis 
foraminibus aut ofculis minutijii 

ftmis, circuloquepradita. 
D. Ppiglottis variis Glanduiis oh- 

fita. ' 

E. Papilla majores ad Lingua ra¬ 
dicem Juh Ppiglottide conjtta.. 

. FIG. 7. Oftenditur portio 
uberis Balaena , cujus Epider¬ 
mis , ut & Corpus reticulare 
MalpighH, nondum funt abla¬ 
ta , quamobrem extra cutem 
non propullulant Papills cuta¬ 
neae. 

FIG. 8. Oiiertur portiun¬ 
cula Papillae uberis Balaenae, 
cum fuis Papillis cutaneis diflb- 
lutis, a qua portio corporis re¬ 
ticularis , innumeris foramini¬ 
bus pertufa, dependet. 

die het naafte werktuygh van de 
fraaakzijn. 
A. DeTongh. " , 

B. DeTepeltjen^s ^ van gedaanteklee-\^ 

nepadde-ftoelkensgelykende, onder 
defe z.ijnder ontelbaare, dewelke ons 
hooghs-wijfe voorkomen : De/e heb 

ik door een vergroot-glasgefien zjjn- 

de^ gfooterlatentekenenalshleven^ 

en dat bezjjd.e defe Tongh, onder die 

geene y dewelke hier pMtigh gef en 

werden i Defe pumighe heb ik. hier 

ooklatenverheelden^ nadien myde- 
JeLvefeer dikwils pmtigh voorgekp- 

menzijninandereTonghen, 

C. Eenrijevangroote Tepeltjens, de-* 
welke ylaten rond zJjn, in midden 

verfen van kleenegaatjens ofm onde- 

kens, rondom defelve leopt ook^een 

kyingh. 

P.. Het (ir^tte-hooft met verfgheyde 
klier^ensbefet. 

E'. Groote Tepeltjens aan de gronddes 
Tonghs .^ *ondprhet frotten-hoefi. 

- In de Sevende Figuur werd een 
gedeelte van de TepelvandeBorft 
van een Walvifch vertoont, wiens 
opperhuydeken , en netwijfe lig- 
haatn van Malpighius nogh niet zijri 
weg gedaan , weshalven de Vel- 
tepeltiens buyten het vel niet uyc- 
puylen. • 

De- Achtfte Figuur flclt ons voor 
oogen eenftukjevan’t gedeelte vah 
de Tcpel des.Borfts van een Wal^. 
vifch met desfelfs ondaane vel-te¬ 
peltjens, en hanght hier van afeen 
ftukie van desfelfs net-wijfe lig- 
haam. 

H ^ A. 
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eor^m)Ketkii>lare. 

B. VnftlU cutmetz dijf&lu-t£. 

FIG. 5. Reprsfemat pojtro- 
nem Papiuje ubetis Balain^cu¬ 
jus Papillas cutanea a me di0b- 
lutas: funt itt aqua fimplici , id 
eft., fmgulas- Papills; ex multis 
fibris nervofis eoaflitutje qui¬ 
dem funt, fed penicilii liume- 
^ati in modum hic a fe invicem 
recefierunt fibrs,, pilos pracfe 
ferentes.. 

Norandiim interim, in di(5l:a- 
diflblutione nullam vim a me 

adhibitam., fblummodou- 
'tramque integumentum , qui¬ 
bus cutis obdufta eft , abftule- 
ram. Hoc experimentum con¬ 
firmare videtur. Papillas cuta- 
iieas conflare ex Nervorum ex¬ 
tremitatibus , quandoquidem 
Nervi quoque ex innumeris fi¬ 
bris funt compofiti, qui in ex¬ 
tremo Papillas cutaneas conflb 
tuunt. In. homine autem hanc 
difiblutionem Papillarum cu¬ 
tanearum nunquam peragere 
potui ,iitpote fibris fibi invicem 
firmius cohaerentibus. • 

: A latere finifiro hujus diftae 
figurae reperiuntur aliquot Pa¬ 
pillae Gutanes non difiblutae, 
quae in mucronem exeunt. 

ANATOMICUS 
A, BepNeprWi^fe:li^kMVf> 
B. De ontdaane 

De NegendeFiguur vcrbeeltous 
e.eri, fi.ukje van de.Tej?elde.s Bor|s 
van een Warvifch,, wicns Vel-te« 
peltjens van mijn ontdaan zijn in 
fchodnwacer^ datis, yderTepel» 
tje is uyt veele zenuvvaghtige di-aat- 
jens te famen gcftclt, maar zqndefe 
draatjens op de wijjfe van nat ge- 
maakte penceeltjens v^ een gewe- 
ken, en verbeelden defe dcaatiens 
hayrtjens te zijn. 

Ondertuflehen moet men aan- 
merkendat van my in dii oatdoeii 
gantfch geengewelt aang^went: is, 
aUeenhacliktAveedekfek waac me¬ 
de hec vel is omvangen» wegh gc* 
nomen. 

Dk experiment fehijnt te conjSr* 
meren, dat de Vel-tepeltjens haar 
be.fiaan hebben, uyt de uyteyndea 
der zeimwen I nadien de zenuvKea 
ook zelfs uyt een oncelbaargetal van 
Z.enuw'draatje0s te famen zijn ge- 
lielt,, deweiie aan haar uyt-eynde 
de Yel-tepekjens uytmaken. Inde 
menfcbe heb ik noit defe ondoeniag 
der Vel- Tepelcjens konnenre we- 
ge brengen, nadien defe haare draat? 
jcns al te vaft aan een verbondea 
zijn. Aan de linker zyde van defe 
Figuur ftaan e:enighe Vel- t.epejtjens 
die niet ontdaan zijn,. en fcfcrptqe 
fo.open. 

F I NI S. 



In Pr^fatione ad LeBorem* 
Pag. I. lio. 17. lege r quod non folum P. 2. lin. 11 . Referta, I. Referta.. 

lbid.Iin.2p.fceleat, l.fceleta. Pag.j.lin. i9.fecte, L fecere. 

In Thefanro Anatomico. 
Pag. ii.lin. 24..ragi, lege vagi P*12.1.12. vivenda, legcvidenda 

P. 1.4.1.2 5. globolorum, lege globulorum, P. 15. lin. 2 5, vifui, lege vifui 
P* 17.1. la.confarvata, legeeonfervata P. 8. effe, legeeflc 
P. 2 o. 1. ay. bifcflus, lege bilTedus P. 21.1.1 f, arreriae, lege artcri® 
P.5S.1.32.fint, legefint P. 40.1. ii.cutida, lege cuticula. 
P,44. l.jp difeprfsEjlege difperfe P. 48.1.3. confervantur. l.confervoi. 
P.jj‘.1.24.innennibus, iegeinermibusP.tTi. 1.2.fune, legefunt^ 
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BENEVOLO LECTORI. a Ariis locis occurrufit , in liac fecunda , ut St caeteris 
Thefaurorum infequentium defcriptionibus , afterifci > 
'qui indicant, me prohibuifle, ne ea, quae funt nota¬ 

ta , - in linguam Belgicam verterentur, ut ab utroque fexu, nulla ^ 
babita ratione aetatis, abfque oflenla, legi pollent deferiptiones 
omnium Thefaurorum. 

Praeterea B, - L. nonnullorum quoque obje(51:orum defcriptio- 
nes reperiet iri hoc fecundo, St caeteris Thefauds, de quibus in 
prrimo etiam mentio fa^a eft. Stias interim velim, fine ratio- 
nehoG non efle fadum >* poftquam enim primi Thefauri defcrip- 
tionemin lucem dedi, varia adhuc didici in praeparationibus, 
qusme, primum Thefaurum conficientem , latuerunt. Varia 
etiam atque etiam nitidiora fa^ta funt, indefinenter enim pergo 
in dillecandis 8c perfcrutandis cadaveribus. Videbis quoque 
inter fe difcrepare praeparata, ratione illorum, quae huic vel illi: 
objetfiro conneduntur;. Cum defcriptionem primi Thefauri 
publici juris facerem, me adhuc latuit encheirefis jecinora abs¬ 
que ablatione praetenlarum glandularum, quae revera haud ex- 
ftant, ita praeparandi, ut omnia vafa, hepar in totum fere confti- 
tuentia, in confpedum veniant , ne ramufculis quidem minu^ 
tiliimis exceptis. Quamvis haec. St plurima aliajam expertus, 
a me tamen impetrare nequeo, ut antecedentia objeifta rejici^. 
Si nova' fubftituam.. Gonfpiciantur haec , luftrentur qiioque 
illa j qu® intra37. annos a me funt praeparata, St fic patebit me 
non fine ratione haec omnia, immenlb labore confeAaconfer- 
vare in; i6. St pluribusThefaurisacThecis, in quibus promi-- 
fcue partes corporis funt pofitae, ut viiiii gratiam majorem con¬ 
ciliarem; alias difficile mihi non fuifiet ; unum Thefaurum fo- 
lis cordibus humanis, variis modis praeparatis, alium embrijo- 
nibUs foetibufque, alium folis capitibus puerorum replere,fed id 1 

' vifui adeo gratum non fuiileL 



AAN OEN GOED.AARDI6EN LESER.' • P verfcheydeflMtfenkomenonSt in de hefchryvinghe vnn 
dit twede en volgende Cabinetten eenigefierrekens te voren \ 

dewelke te kennengeven^ dnt ick den overfetter 'uer/oght heb~ 
' be\ dies voat met een ^getekent (laat, niet te willen in V nederduytjch 
*Dertden, ten eynde de bejchryvinghe vm die defe m^fne Cabinetten 
vanbejde/exe» fander onderfcheyt vanjaren, of aanjldot kondenge- 
lejen werden. 

Baarbenevensfaldengoed-aardigenLefer ook eenigefaaken in Mt 

twede en andere volgende Cabinetten bejchreven vinden, van dewelke 
ook algewaghgemaakt is in ’t eerfte. Weet dat z.ulks niet jonder reden 
gedaan is; want na dat de befchryvinghe van te er[le Cabinetin V ligt 

gegeven is,Joo heb ick nogh verfcheydefaken naaukeurigher uytgevon- 
den, dewelke my, doenmaals nogh onbekent waren. • Verfcheyde faken 

zyn ook vantyd tot tyd netter en carieufer van my toebereyd , nadien ik 
gedmrignogh befigh ben in V openen en onderfoeken van het menfchen 

lighaam. Ookzultge zien, dat de onderwerpen van den anderen yer- 
fchillen, ten opfighte van 't geene aan dleene en ddandere vafgehegt is. 
Wanneer ick de befchryvinghe van V e er fle Cabinet in V ligt gaff was 

my nffg niet bekent die behandelinge, waar door de levers, fonder haare 
pretenfe kiieren te weren, die daar waarlyk niet te vindenzyn fo toebe- 
reyd worden, dat alie de vaten, {de allerkleynfle niet uy tgefindert) dk 
degantfche lever by na uytmaken, gefen kmnen werden. Hoewelick 
nw dit en andere dingen meer y ondervon den heb, foo en kan ick eghter 
vanmy niet verkrygen , de voorgaandefaken te verwerpen, en andere 
inplaatfe te zetten. Laat defe, en ook tegelykgene befchouwt werden,. 
dewelke in een tyd van 37. jaren van my toebereyt zyn, en foo falhet 
hlyken, dat niet jonder reden, alie dejaken, met een feergrootenarbeyd 
toebereyt zijnde, van my in 16. en meer foo Cabinetten ais kajfen be~ 
waart worden', en jlaan alie defe toebereytfelen van't lighaam door 
malkanderen, op dat het te aangenamer yoor ’t oogh onsfoude voorko- 
men :andersen foude het my ook welniet moejeiykgeweejl zyn, het eene 
Cabinet te vervMen, alleen met herten van menfchen, op verfchey de' 
wyfi toebereyd, het andere met kleyne Kinderkens, een ander alleen 
met kinderen hooftjens , drc. Bdogh jUlks zonde voor V ooge foo aange- 
ffaamniet zyngeweefi:. THE- 















T H E S A U RUS 
Fol.l 

Hettweede 

anatomicus anatomisch 
S E C U N D U S. 

TnhocThefaurfifecundo feic Affe¬ 
res ,feu repojiteria referiuntur, 
in equorum prim» S". inferiore 

Je(iueHtialuftrare licet. 

N°. I. "pHiala continens Ba- 
J[7oculum, tranf- 

verfim , & orbiculariter bife- 
^^um, & ita prsparatum, ut 
TuniciB Scleroticx crafiities, 
nec non choroideae vafa fangui- 
nea confpici poffint , idque in 
liquore limpido, 

Not. I. Oculus Balaenae, fi 
ad corporis molem conferatur, 
admodum exiguus eft , imo 
pomum aurantium mediocre 
naudfuperat:ficutiTab. ijg.i. 
z.^.Sc 6.hujus iThef indigitant. 

z. Vafa fanguinea per cho¬ 
roideam difperfa clare videri 
poflunt, licet non fint repleta. 
Horurh ramus major folitarius 
in eonfinio choroideae circu- 
laritcr uveam ambit j & ramos - 
maximos furfum fpargit ; in 
homine vero, faepimme, fi non 
femper, fenis in locis, fex rami 
majores choroideam, perambu- - 
lant, & quidem non in confinio 

Thci: II. di. 

C A B I N E T. 

In dit ttoede Cdhinet werden fes 
Planken gevonden, op welkers 
eerjle en onderfle defe navol- 
gendez>akengepUafis^ijn. 

No. 1. Eh vlesjc onthoudende 
^' W in figh 't ooge van een 
■A-i Walvis, overdwcrsiii 

twee geineden ^ en foo toebereyd, ’ 
dat de dikte van 't harde ylies^c/tf- 
rmea, ais mede de bl^tyaten van 
’t aderaghtigc ylies kunnen wer- 
dengefien, dat in een helderc 
voghc, 
' Aanmerkt ten cerften, dat het 
Oogh van een Walvis fcer kleyn is, 
ais ^en hetkomt te vergelijken by 
degrooteyan de Vis, want het en 
is nietgrooter ais een rniddelmati- 
ge Oranje Appel, gelijk de 1,2,3, 
en 5. Figure van de eerfte Plaat,. 
Thef.l. aanwyleii. 

Ten twede, foQ kan.men de 
bipedvaten van ''t adcrachtige vlies 
klaar eii diftin^ zien, alhoewel de- 
felve niet opgevultzijn. Hier van 
lobpt een eenfame ^n grootc tafc 
rentora. ieven boven het druyvc 
vlies j^ven^dat'aan desfclfs rand 
fijnegrootfte takken opwaarts ver- 
Ipreyendemaar in den menfch 
lopender ieer dikwils , (foo niet 
altbos ) ies. grootc- takken, eh dat 
op fes veffcheydcTl^tlcn > 'ih ’c 

A mid- 
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di^o, fedin ejus medio: ubi ra¬ 
mulos innumeros furfum,verfus 
nervum opticum, Sc deorfum, 
verius uveam demittunt. Vid. 
Tab. rd. Fig. 8. in Reiponf.E- 
pift.Problem. 13. 

N°. II. Phiala in liquore con¬ 
tinens tria objecta, quorum pri¬ 
mum , oculus eft pueri, tranf- 
verfim fedus » cujus facies ek- 
terior Sclerpticam, interior ve¬ 
ro Retinam, medullofam de- 
monftrat. Hujus figuram cer¬ 
nere licet in Refponf Epiftolari 
Problem;i3.Fig,i5f. 
' Secundum objeAum oculus 
efl:humanus, cujusSclerotic^ 
ex parte adempta, Tuni ca eho-, 
roidea, cum l^s^rteriolis niti- 

in conipedum) veniunt; 
Arterinlae enim funt dpplcKB 
ceracea materia rubra. Pr»-; 
terea cpnfpici quoque ppteR 
reptatus Arteriarum(&Nerya- 
rUm per fiiperfi,dpmNervi^ 
tici. _ • -- 

Tertium oBjed^iim huhior 
cryftallinus eR, cnjps pcrfpi- 
euitas adenita a liqiiore, cui 
innatat, fUndejamifettus:. aibi-; 
c^t, forma tamen &natura;iis 
magnitudo fuperftites funt,r 

Isfp.ill. Oculife' "humanus 
£ranl|;erfim difie6tus, ut jnte-, 
riprarpateputiu liujus ' parte 

p.o- 

middeii vaii het aderaghiiglie vlies, 
cn nict rontom de. gefeydc rand, 
en dat Too op, alsm^ervvaartshaar 
verfpreydendc. Ziet de 8 Fig. van 
de x5 PlaatRerponf: Epiff. Probi. 
En dat van een Walvis , Fig. 5. 
Tab. I .vandit tWede Cabihet. 

N0..II. Een Vies met voght, 
waar in, anthouderf werden dric 
voorwerperi 5 het eerlle is eenes 
Jonghcns06ge,’t welk over dwcrs 
opgefneden is} deslHfs-buytcnlle 
is het harde vlies des ooghs, het 
biimenfic is het mergh%htighc 
nettevlies. De Figurc hier van 
ftaat afgebceit in Rerp. Probi; 13. 
Fig.!?. ■ ■, 
. :Het twede voorwerp is ecnmfeai 
fche ooglwjwiensrharde Ylies(^c/f- 
mica) ren aecle afgenorhen zijn- 
de, het aderagtige vli£$(Chor(>idca,) 
met des felfs paghaderkens rcerbe*. 
qua& iU :'t gefightekbmti wnt 
de 'flaghadcrkensfijn vervult inet^ 
ecnrobtwaffige ftoffe. 'Daar bei; 
neveris ? kanmen obk de ibbp:der 
4agha:deren en zenuwen over de 

. gefight-zenuw befchouwea 

: Het derde voorwerp is de:crr*‘ 
fiallinc voghtigheit, wiens heldw-. 
hcirbenotrien is^door ,dc vpgbtr 
waar tii daTfeg^eicgeri is j* fob dacTe 
haar ha wel^ebeePwit vertoont; : 
cgl5$ef.;is^> dlsfeMs^ grdote, 
opk (fc mataareiijke-geilaltc %et‘^ 
verandert.. ' , ^ 

N°.nf. Eendoorgefncdctnen- 
fcheh Ooge, om alfoo hetinwen» 
dighp re kunncazieui indes fdlfs ” 

; ,atgh- 
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pofeiore prfmb Scleroticam, 
ab infequente choroidea ex 
parte feparavi, unde non fo- 
lum choroidea luculenter; in 
confpedum venit, verum etiam 
Ruyrchiana , quae choroideae 
arde adhuc conneditur. 

: .Nor. I; Exr hujus oculi cen¬ 
tro, feumedio. TunicamRe^ 
tinam cum luis arteriolis emer¬ 
gere, quas ad votum Ihc cer¬ 
nere licet. 

2. In altera , ^ anteriore 
parjte, & quidem iacie pofte- 
riorc ^ aut interiore ,; lu ftran 
poflunt ligamentum ciliare 
cum fuis arteriolis repletis; ut 
& proceflus ligamenti ciliaris 
nec non humoris eryftallini^ 
liumoris aquei fe;des. ■ 

Hifce ,& innumeris aliis> abs¬ 
que praejudicio vifis, quis ulte¬ 
rius dubitet, qiiitt noftra prae¬ 
parandi demonftrandique me¬ 
thodiis, a vulgari maxime dif¬ 
ferens, eligenda fit; impolii- 
bileenimeuereor, ut haec,, & 
aliatanrexade demonftrentura 
nifi eo modo oculis objiciantur, 
& hinc innumera figmenta no¬ 
bis obtrufere Antifiides in re 
Anatomica» 

N°. 

aghterflre, gedeclte h^b ik het buy - 
renftc pf harde vlits'(Sclerotica^ ten 
deele afgefcbeyde van hct.naaft- 
aan voigende ^eraghtighe'(C^(?roi- 

dopr niet alleenbet ader- 
aghtighe, raaar ook/eifs het Ruy*- 
fchen v\ies(;R(iyfcJbiafia). klaar voor“ 
komen j zynde noghronderlinj^ 
vercenighf 

Aatiiirerkt ren eerften, dkmen 
het nette vlies {Retma)met des felis 
flaghaderkeps na wenfchhierzien 
kan , en . kdmen defelve uyt het 
midden deifesooghs vport. 

Ten twedein het twede en 
voorfte deeideies obgHsv kanmen) 
ookl van iaghceren of.yan binnen. 
zien, deh hayrwyfe band, (ligamen* 

tumCilii^e) met des felfsopgevulf 
de - flaghaderkensais, mede het 
aanhmgfelvandengefeydchband ,j 
cri pok de plakf^r alwaar gelegem 
Kebbeh de. cfyllalline ett water*~ 
agKti^vb^ten. 

Wie kan dan verders in twyfel: 
trekken., defe enontallijkeanderc; 
zaken, fonder vooroprdeel inge-, 
fien zijnde,: dat; defe onfe manier 
van bcreyden en vertoonen.^ feer, 
veel van de gemeene.: maniefe en ' 
wyfe vcrfchillende, te.yerkierea 
is j wanr ik vcrtrouwe , dat het 
onmogdtjk defe en^ gene din- 
geh f6o aecuraat te vertoonen, ten; 
zy men de voorwerpen. aldus voor 
oogenhoud,, en hier dopr fpo heb*-' 
ben ons onfe voorgangeren in de 
Ontleedkonfte, veele zaken op de 
mou gefpelt,. die men nu bevind 
anderstezijn. ' 
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IV. Phiala in liquore 
conthiens duo objeda. Ho¬ 
rum alterum a capillo depen¬ 
dens, pofterior pars oculi hu¬ 
mani eft ; in eo confpiciuntur 
Sclerotica ^ Choroidea , nec 
non duo nervi ( Ciliares a me 
didi) a fubjedo ipfo depen- 
dentes,admodum molles & fra¬ 
giles. 

Alterum objedum pars an¬ 
terior cjufdem oculi eft, in quo 
perfpicue videri poflunt Tuni¬ 
ca Ruyfchiana & Choroidea, 
quamvis libi invicem adhuc 
connafse; intima enim lamella 
Ruyfchiana eft, gaudens arte¬ 
riolis, quarum reptatus diftert 
longe a curfu arteriolarum per 
lamellam exteriorem, Choroi¬ 
deam didam, difleminatarum; 
utriufque enim reptatus decuf- 
fatur. Praeterea ligamentum 
tiliare inftrudum efle innume¬ 
ris arteriolis, hic quoque vide- 
ripot^. 

V, Phiala, liquore re¬ 
ferta , cui innatant duo fubje- 
da,: quorum primum a capilla 
dependens , pars eft pofterior 
oculi humani, tranfverftm dif- 
fedii in hoc objedo fequentia 
Yifuntur, & 

I Quidem , Tunica Sclero- 
tica,ut & Choroidea Ruyfchia- 

No.IV# EenVlesje, en.daarin 
rwee voorwerpen. Het eerfte aarv 
eenhayrtjenhangende, ishetagh- 
terfte deel van een MenfchenOog; 
in 't felve befehout menhetharde 
{SclemieA) en aderaghtighe vlies 
\choroidea) en daar nevens ook 
tweezenuwkens, (hayrwyfe.bants 
zenuwkens (Cilinres) van niy gehe- 
ten zijnde van’tvoorwerp felfs af- 
hangende , rijnde feer fagt en 
breekfaam. * 

Het twedc voorwerp is het 
voorftedcelvand felvighc Oogh^ 
waar in feer fraay gefien kunnen 
werden de Ruyfchen en aderighe 
s\\t{tx\^unicARwj[chiana, & Choroi¬ 
dea ,) nkt tegenftaande darfe nogh 
onderlingh vereenigt zijn^ "het 
binnenfte is het Ruyfchen vlies> 
doorweven zijnde met flaghadef- 
kens, welkers cours veel verfehiit 
vin die van het buytenfte af aderi- 
gbc (Choroidea}wmt defe en gene 
lopen kruyswys door malkanderen, 
Daarenbovcn foo kan men hier 
zien 5 dat den hayrwyfe band van 
yeclc flaghadcrkens verften is, 

No.V. InditGIasmetvoghtig- 
heyt vervuk, fijn twee voorwer¬ 
pen, waar van het eerlle ook aan 
eenhayrtjehanghende, ’t aghter- 
lic gedecite is van een Menfchen 
Gogh, over dwers operi gefneden 
zijnde} in dit voorwerp zijn defe 
volgende zaken te fien. 

Ten eerften , het harde vlies, 
(ScUrotica) ais mede hec aderighe 
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fiae connata, per quas, eodem, 
quo dixi modo > repunt vafeu- 
lafanguinca repleta, fc: decuf- 
fatim, utfupra monui. 

%. Reliquise arteriolaram 
Tunicae Retinae^, five reticula¬ 
ris , prodeuntium a latere in- 
plantationis nervi optici in 
Scleroticam, hic quoque cerni 
polTunt, 

Alterum obje(?l:um in fundo 
Phialae, anterior oculi pars eft, 
cujus facies pofterior in con- 
Ipedum hic venit, fcilicet li- 
gamentumCiliare cum fuo pro- 
ceflu, funtque obdura fub- 
ftantia coloris nigri, id quod 
naturale. 

N'’. VI. Oculus humanus 
ita inverfus, ut fuperficies in¬ 
terior fefe confpiciendam liic 
exhibear. 

Not. I. S clerotica ablati, 
fola Choroidea & Ruyfchiana 
cernuntur, cum connato liga¬ 
mento Ciliari ^ ut & ejus pro- 
cefTu. 

a. Portio exigua Choroideae 
a Ruyfchiana avulfa & reflexa. 
Hujus iconifmus reperiturTab. 
XVI. Epift. Probi. 13. Fig. 
IO. 

3.. Arteriola per ligamen¬ 
tum Ciliare , quin etiam per 
^us procefium difleminatae> 

non 

(Choreidea) vereenigtmet hetf^ay- 
fchiatid^) en loopen der felver flagh- 
aderkens;mede kruyswys , gelijk 
hier voorenis vermelt. 

Ten tweden, foo kan men hier' 
ookzictreenigh ovcrblyffel vande 
flaghaderkens, van ’t nette vlies , 

fpruytende uyt dezy- 
denvandeinplantinghevan de ge- 
fighC' zenuw in't harde vlies. 

Hctandere voorwerp, gelegen 
in degroncvaa'tGks,ishetvoor- 
fie deel van ’t Oogh, wiensagh- 
terftezyde ons hiervoorkomt, na- 
mentlijk den hayrvvyfe band mee 
desfelfsaanhanghfel, en zijn defe 
befet met een fwarte natuurlnke 
ftoflfe. 

N®. VI. Het Oogh van een 
Menfch foodanigh omgekeert, 
dat raen de binnenlle oppervlaktc 
zlertkam 

Aanmerkt ten cerflen, dat het 
vlies(5c/^r<7//V4)weghgefneden zijn- 
de 3 alleen het aderighe en Ruy- 
fefaen vlies3 (.ChorouUa ^ Rujfehia~ 
fiaJgeGea wcrdcn,|waar aan veree- 
night zijn den hayrwyfe band met 
dfcs fclfi aanhangfet 

Ten twedenfoo fs hief een 
kleen gedeeltevan \ aderighe vlies 
van het Ruyfchen afgefcheyden. 
Het afbeekfel hier van wert gc- 
vonden in antwoord van de i ^ 
Brief Fig. 10. 

Tenderden, de flaghaderkens» 
die door de hayrwylebahd 3 ais 
mede 3 deweike door des hayrigen 

A 3 bands 
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non obfcure, coelo fereno, ap¬ 
parent. 

N®. Vir. Phiala liquore re¬ 
pleta., in quo Oculus humanus 
lecbhdicur , cujus S^clerotica 
magna ex parte ablati j videri 
queunt fequcntia 

I Choroi^dca , A.rt:eriplis 
fcatens, quibus ceraceamate- 
rii riibra- repletis, di^a Cho¬ 
roidea rubicundiflima appa- 
ret.. ■ 

k. Per fi^erficiem Oioroi- 
dtx decurrunt fex feptemvc 
nervuli Ciliares, Sc reifto qui¬ 
dem tramite, funtque albican¬ 
tes , propterea facilis eorum 
'diJcretiP i vafis fanguiferis, 
quse hic Tubicuhdiflimse, quo¬ 
niam artiflcidse funt repletas 
<libl:a'ceracea mat. rubri. Ratio 
jani quare diifti nervuli aliorum 
oculos efiugerint' in cadaveri- 
buSi vuigari modb diflebtis, eft, 
qued non folum nervi, verurn 
etiani vafeula fanguihea eodem 
colore nobis apparent, hifi ar¬ 
teriarum repletio artificiofa 
prasceflefit. 

Di Ai- nervi per fuperfi- 
cient Chorbideae reptantes, 
nulum vifibilem ramufculum 
videhtUlr-elargiri Chbroid^; 
cum autem ad ligamentum Ci¬ 

liare 

bands aanhanghfel looperijkanriiefi 
hier ook bjr .heider weer klaarlijk 
zien. 

Na. Vn. Een VJesje metyoght^. 
waar in cen Mentchen Oogh be- 
waart word, yviens harde, vlies 
(Sclemica) itn deele weggefnedb 
zijnde, deze volgendc. "mceti ge- 
hen kunnen werden. 

Ten eerfteni^ foo vertoont iigb 
hier hct zdGrigeVlies i Choroideitl; 
feer rbot, nad.i en' desfelfs flagh- 
adcrkens, ;fcer veel in getalezijn*' 
de‘, met een r0ot-.wafligh:e ftoffc- 
opgevulc zijn. , 

Ten twedeh, verneemtmen Hier 
fcspffeven wit-te zetiutvkens re^t 
uyt tc loppen, larighs des aderige- 
vliefes oppeivlakte, en fijn defc 
zenuwkens hairwyfe bants-zemiw^ 
hens, van rhy gehetenjdewelkejiia 
dien datfe witvan epuleur zi 
onderfcbeydcn worden van-^de 
bloetvaten, ^welke feer JkoniiigE 
opgcyult zijn met een a-oot • waffige 
ftoffe. De reden liu,, waarom defe- 
gefeyde Zenuwkens- in degcmeuc 
AnatbmiicKe heKandelirigbe niet- 
gcfien werdea, isalleendeie-j .na- 
mentlijk, dat de bloetvaatjeus en’ 
zenuwkens.cen endcfclvccoulcur 
hebben, ten fy men de bloctvaten 
ecrft komt op tev-ullen. 

Ten derdenv defe gefeyde ze^ 
nuwkenslanghs-het aderighe vlies- 
( choroidea) lopende,en fchynen geen 
een fightbarc takjc mede te dee- 
len aan het adcrighe vlieSi maar 
alsiy aan denhiayrwyfen band,: ett- 
aan des felfs aanhangfcl gckomen 

zijn. 
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fiareut & ejus procefltim per¬ 
veniunt,ibi ramulos dilpefcere 
videmus ; hinc nervi ^ Giliaites 
a me fuflt denominati. 

4. Didos nervuks , eo-, 
quo dixi, moda , reptantes , 
eonconjitantur utplurimum 
arteriolae, idcpe lerpentino cur- 
fii. In hoc ^jed» unica tan-^ 
tum arteriola, in alifs plures= 
reperiuntur. 

Aperta elt Choroidea, itv 
media, ut condici poffit Reti¬ 
na , quae tot fcatet arteriolis re¬ 
pletis,; ut;;ex iis^fere: conftara 
videatur. Vide ulterius; fuper 
hac re, Rej^jonf. EpiR. Proh. 
13. fupra citatam cum annexis 
hg. ubi fufius de haere ^tur. 

6. Nervus opticus non Ib- 
lum, verum etiam nervi conco - 
mittoes nervum opticum lii^ 
culen ter hic videri polTunt, ‘ 

yril, Oculus humanus ^ 
rotunditate, viventisfimi^ 

Not. I. Ex Pupilla Staph)r- 
loma propullulat, utpote cor¬ 
nei- exiguo foramine pertufir ,• 
quo affeifu hominibus correp¬ 
tis , exigua aut nullafpes afful¬ 
get j vifus enim utplurimum , 
itnon femper, extinguitur.- 

zgn , daardom.zienw^ datfe baar 
komen te verfpreydeni.hier om ook 
foo i ft, dat ikie de name Heb gege«^ 
ven van Mer.vi Ciliares , o£ hayr- 
wyfe bants :Zenuwen. 

Ten.vierden, defe gefeyde ze- 
nuwkens aldus lopende , .warden. 
den meeften tyd verge felTchapt 
van flaghaderkens, dewclke eeu 
llanghswyfe cours nemen. ‘Indic 
vQorwerp jziet mender maar 
een ikghaderkeri, \ imar Ahmdere' 
meer. ' , 

Tehvyfden.;' Het aderige- vliea 
isin^^t midden open gemaakt, op 
dat men het nette vlies(i?«/i»4jzou- 
de zien, ’t welk foo fecr van flagh- 
aderkeris is Verfykt y dat het fehier' 
Icbyht uytde^yetcjbeftaan. ^Zflet 
veMer hietopnahet 
antwoorr op de; voorgeftelde iq? 
Brief,; met des felfs/figuren 5 al' 
vsraari breder, over jdefcy zaken ge- 
handeltwordi 

; Ten d, Nietalleen dat men hier 
degefightzenuweklaar zien, kaa, 
maar deh fejfs die gene, dewelke* 
hemvergkeifchappen.- 

'N0.VIII. ■ Een MehlchenOo^J 
in fonte een ievendigh oogh geiij - 
kende. ' 
- Aannierkt tenfeerften, dat uyr 

den Oogh-appel een gefwelleken; 
komt uytpuylen»welk men Sta- 
phyloma heet, nadien dat Ket 
hoornvlies (Cornea) met cen kleen 
gaatjen doorboort is y met welk 
ongemak iemand aangedaan zijn- 
de, fo is -er weynighope van her« 
ftellinghe, want het geligt w.orden 
fygpmeenlijk quy t. ,a. 
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i. Sclerotica Arteriolis rc- 

|)letis fuperbit. 

3, A latere oculi dependet 
ortio paljpebrae fuperioris ru- 
rcundae, a vaforum tepleto- 

rum copia. 
4. Utramque pun3:um Ia* 

chrymale conlpicuum. 

N°.IX. Portio oculi Bzlx- 
nx , fecundum longitudinem 
l>ifefti, ut interiora pateant. 

Not. In hoc 6bjC(fl:o Tuni¬ 
cam Choroideam magna parte 
receflifle a Ruyfchiana, ita ut 
(Ruyfchiana & Choroidea, fi- 
bi invicem adhuc ex parte 
connatae) clare videri poflint, 
Sc quidem duobus modis , fci- 
licet a fronte ii confpiciaii- 
tur, fuperficie interiore Ruy¬ 
fchiana apparet, exteriore ve¬ 
ro Choroidea. Vel etiam u- 
traque T-unica in confpeAum 
veniet, fi a Jatere Jaefionis di- 
dlarum tunicarum inipiciantur; 
interior enim feu Ruyfchiana 
albicat, exterior five Choroidea 
fubnigricat in hoc objedo. 

No. X. Oculus humanus 
«um annexis mufculjs, quorum 

eoior 

Ten tweden,door hethardcvlies 
{Sclerotica) Iqpenveele opgevulde 
fiaghaderkens. 

Ten derden, aan dc zyde vaa 
't Oogh hanght een gedeeke vati 
de -opperfte ooghfchel 1 dewelke 
root voorkoim:, wegens haar op¬ 
gevulde flaghadefkcns. 

Ten vierden, foo kanmenhier 
ook beyde de traanftippen zien. 

No. IX. -Een ftuk van ’t oogh 
vaneen Walvis, na de lenghte in 
twee verdeelt zijnde, ten eynde 
men het inwendighe geftelzoude 
kunnen zien. 

Hier omtrent ftaat tcletten, dat 
het aderighe viies {Choroidea)voQt 
een'groot gedeeke gefcheyden is 
van kRujfchen viies {Ruyfchiana 
foo dat defe twee vliefen voorcea 
gedeelte.gefcheydcn > enyoor een 
gedeeke nogh aan den anderen vaft 
zittende, klaar gefien en onder- 
fchey den kunnen worden, en kan 
men full^s op twederley wyfe aan- 
merken, eerftelijk ais men defelve 
van vooren bqfcJiQuwi:, foo komt 
het Ruy fchen vUes van binnen in *t 
gefightej en van buyten.hetade* 
righe. Ten twede, ais men defc 
opgefnede vliefen van ter zyde op 
de fne befchouwt, daarfegequeft 
zijn , foo bevint men defelve in 
couleur te verfchillen in dit voor- 
werp, wanthctbinnenfte enRuy- 
fchen vlies is witaghtigh, en het 
buytenfte of aderaghtige is iwart- 
aghtigh. 

Nb. X. Het 'Oogh van een 
Menfch> met des felfs fpieren, 

natuur- 
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rcolor, naturali fimi Iis, 8c ru- 
lbi<;undus. 

Rot. i. Bulbus oculi rigidus 
fadus , rotunditatem haud a- 
inifit. 

Perfuperficiem Scleroti- 
cae plurima vifuntur difperfa 
verohmilia vafcula nova,Lytn- 
phaticorum jemula; verofimi- 
lia dico, quia de eorum exi- 
flentia nil certi affirmare au- 
flm , antequam frequentiore 
examine certiffimus fadus flm: 
Suntque, ut dixi. Lymphati¬ 
corum fimilia , nitentia , Sl 
pellucida ; quia autem nullas 
in iis obfervare potui valyulaSi 
anceps hsreo. 

3. Hac de re olim mentio 
fa(fla in Epiftolari Refponfione 
mea ad Expert. Virum D.Chri- 
flianum Wedeiium, de Oculo¬ 
rum Tunicis fol 13. 

4. Mufculorum tendines non¬ 
nihil a Scierotiea feparati, lu¬ 
culenter Scleroticam eo loco, 
ubi inferuntur a tendinibus di¬ 
alis , incraflari, hic conflat; ita 
ut , fi quis eorum expanfionem 
nolit admittere pro peculiari 
membrana, faltem negare non 
poffit, quod ad incrallationem, 
& robur Scleroticae multum 
adferat. 

5*. Fibrse motrices j mufcu- 
Thef. II. , los 

natuurlijker wyfe root van couleur* 
Aanmr i. Dat de bol des Ooghs 

ftijfgemaakt fijnde, het Gogh fijne 
rondighey t behouden heeft. 

Tentweede, langhs de opper- 
vlakte van 't harde vlies worden 
feer veel-waarfchynlijke vastjens of 
canaaltjens gefien , - defelve heb- 
ben eenighe gelijkenifl*e met de 
watcrvsLqcmCvafaljmphaticii} ; Idc 
fegge waarfchynlijke vaatjens, om 
dat ick harer wefen niec vaft derf 
voorftellen 5 voor dat kk ’t feive 
naderjfal onderfogthebben. Defel- 
ve.komen my voor jgelijk gefeght 
is, 'ais warent watervaatjens, blin- 
kend , en doorfightigh 5 edogh, 
dewyl ick in defelve geen klapvlie- 
fen hebbe gevonden, foo kau ik 
my hier inuiet voldoen. 

Tcnderden, over defezaakheb 
ick voorhecn ook gewagh ge- 
maaktjin rayne briefs wyfe Antw. 
aandenwelgeoefendenHr. Wede- 
lius,over de vliefen derOogen,f.i 3. 

• Ten vierden, de peefen der 
Qoghfpiereneen-weynigh van het 
harde-vliesafgekheydezijnde, ge- 
venklaarte-kennen, dathec harde 
vlies dicker word ter plaatie, ,daer 
de geleyde peefen haaf met het. 
harde vlies vereenigen ; foo dat 
indien iemand defer peefen-uyt- 
fpanfei voor geen befonder vlies 
wil erkennen» foo moet hy eghter 
toeftaan, dgt dit haar uytfpanfel of 
verfpreydinghe tot vei'dikkinge,en 
verfterkinghe vanfl harde vlies veel 
komt te contribiiercn. 

Ten vyfden, de beweegingh- 
B makende 
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los oculorum conftituentes 5 
accuratius hic vifuntur, quam 
ifi fubj€(fto jamjam denato. 

6. Arterias nervum opticum 
concomitantes , reptatu ler- 
pentino decurrere hic palam 
eft i utSci quo modo nervi ci? 
liares a me ita di^li, verfus o*i 
culi globum tendant. . 

N®. Xr. Phiala, in qua con" 
lavatur oculus humanus tranf- 
verfim bife^us, firie ulla prae- 
milla yaforum repletione. . 

Not. f. Facie interiore, Li¬ 
gamentum ciliare, ut & ejus 
procelTus in fitu & ftatu natu¬ 
rali hic fefe videnda exhibent..; 

X. Q^o modo procelTus ci-' 
liaris recedat ab ea corneae par¬ 
te, quae ^ pupillam conllituit t 
uthumori aqueo locumcedat, 
hicquoque videre Iket» 

g. Nervum opticum arai- 
^m elle gemina Tunica, 
cumque porofwm eile, hic con-. 
ftat. 

4. In -futtdb hujus Phialae 
oculorum humores vitreus 8c 
cr^ftalUnus reperiuatur, qui, 

quam-; 
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makende draacjcns ^ dewelke de 
Ooghfpieren maken , kan mcn hier 
klaHrder zien, al$ wel in een vers 
geftorve menfch. V 

Ten fefden. De fTagKadeVen de^ 
wclke langhs de gefight-zenuw 
loopenkan raen hier zien llahgs- 
wys h^r cc«irs te neemea; ais me¬ 
de hoe dat de zcnuwen na de bol 
yan ’t Ooghloopen, dewelkem - 
my hayrwyfe bands zennwea (dU 
liares Nervi) zijngeheten. < 

No. XI. Een Qlaasje, waar ia 
een MenfchenOogh geconferveert 
Word, ’t felve is dwers doorgeCnef 
den, en dat fonder eenighevoor- 
gaande opvullinghe der vaten. 

Ten eerften foo laat- %h hier 
vmi aghteien^ of vanbinneo zien, 
in fijne natuerlijke pkatfc » llaat 
en wefen den hayrwyfe band {U- 
gamemum Ciliare) ds mede [des 
lelfs z&vAsmg(t\{f>roceJfasCiiiads:) 

Tentwedenj faokomtpnshief 
te vooicn 5 hoe^ en op wat wyfe 
den aanhang van den hapwyfe 
band af komt te wyken., - van dat 
decl vanbet hdornaghtige 
ifjprma) k welk ;den 0ogfeappd 
l^Bupilla)komttemak-en, omdfoo 
plaaistCTerleneaaan de waterighe 
voghtigheyt. . 

Ten derden, dho blijkt het hier» 
dat de ge%ht - zenuwe vops 
zijnde, met twee vliefen bekleet 
is. 

Ten vierdeh j Ibo yint men <3^ 
de grond vao dit Glas de cryUaill' 
ncj englasaghtige humeuren, de¬ 
welke, hoewelfe. van de voght, 

daar 
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. Tquamvis per liquorem pelluci- 
ditatem amiferint, & opaci fadi 
'fint,<sos tamen cohJfervarevolw 
ut demonflrarem , quo modo 
humor vitreus, cryftallinumia 
Enum fttum recipiat. 

5'. In ambitu humoris cry- 
ftallini 8c vitrei ,7pigmenti nigri 
refiduiim, 4 Rupcliiana avul- 
fum.ceu fibrsB nigrae-adhseret tu¬ 
nicis teEuiiSmis feunsoris vitrei 

Cryftaliini. 
MI. Pueti Oculus ,Scle- 

rotica magna ex parte adem¬ 
pti , ut Ruyfchiana & Choroi¬ 
dea in confpedum venirent, Sc 
hifce, in medio apertis, cer- 
EiturRetina. 

'Ncrt. X. Ne viTum effugei^ttt 
Tubtiliffimae arteriolae Tunicae 
Retinae, replevi illas CeracCa 
materiirubri. 

Refinae membranbruni 
adeo eft fubtile, ut prima fron- 
ce vilum, vix in oculos incur- 
?rat, etiam armatos. 

5. Medulloium Retinae in 
hoc 'objeftb non apparet; u- 
trum Eon adfuerit], an vero a 
liquore fit deletum ,, non li¬ 
quet, 

daarfe in leggen) haare helderheyt 
verloreii hebben, noghtans hier 
van my gcconferveert zijn gewor- 
den , qm alfoo te toonen, hoe de 
glasaghtighe voght decryftalline, 
alsin haar fchoot, komt te bevat- 
ten. 

Ten vyfden, het overblyffel 
van de fwarte verwe of ftoffe, % 
welke van het Ruyfchen vlies af- 
gehaak is, fit hier nogh vaft aen dc 
tedere vlieskens van deglaasaghti- 
ghe, en cryftalline voghten, en dat 
in de gedaante van fwarte dradcn. 

N“. tKII. Het Oogh ■ van een 
^■onghe, waar van het harde vlies 
vooreen groot gedeelte weghge-^ 
nomenis, op dat men het Ruyfchen 
enaderaghtige vlies foude kunnen 
zien. En deie beyde in ’t middeji 
doorgefneden zijnde, kan men ook 
het netwyfe vlies befchouwen. 

Aanmerkt ten eerften. Op dat 
'men de flagaderkensvan ’t netwyfe 
vlies (Retina) deweike feer ftibtyl 
zijn, foude kunnen zicn,5 foohcb 
dckdes fe^fsflaghaderkens met een 
roodwaffighe ftofifeopgevult. 

Tentwede. Het vliefighe van 
k netwyfe vlies (-Rffi«<«)isfo fijn,dat 

^hetinkecrfle opllaghwan 't oogh 
naulijfcsgefienkan werdcn, alfijn 
ifehoonbnfeoogendoor vergroot- 
;glafen verficrkt. 

Ten dcrden. Soo en vcrichynt 
ons hier niet het merghigewefen 
van ’t netwyfe vlies; ofnu hctfelve 
door defe voght geconfumeert is, 
danofhet van den beginne afniet 
geweeft is, en kan ick nietfeggen. 

B ^ ‘Nfl. 
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No. XIII. Oculus humanus 

tranfverrim bifeftus. 
Not. , Arteriolas per Ruy- 

fchianam, &. Choroideam dif- 
perfas implevi ceracea mate¬ 
ria , Sc fic accuratius tunicarum 
prjedicf^arum terminus ad quem 
demonftratur, qui ad finem Ur 
gamenti Ciliaris eft; 

No. XIV.’ Anterior oculi 
infantis portio, itainverfa, ut 
facies interior jam exterior fit 
fada, unde ligamenti Ciliaris 
conftitutio nuda fefa offert vir 
fui. 

Not. i. Arteriolse per liga?*- 
mentum Ciliare diffeminatsB i 
& cerace^ materia oppletas, 
vifui hic quidem objiciuntur, 
fed manifeifius apparent, fi 6- 
culo microfcopium. adihoverir: 
mus. 

Procefius Ciliaris pig¬ 
mento naturali nigro haud de- 
ftitutus , limbo pupillae proxiv- 
mo, hic excepto.- 

g. In fundo hujufce PhiaBe 
humores.yitreus A cryffallinus* 
comparent quibus cohaeret 
pigmenti nigri portio., aRuy- 
fGnianaavulfa;- 

No.;. X V. ■ Oculuis vitulMus 
tranfverfim bifedus , ut inte¬ 
riora confpici poflint. ; in eo 

novi 

No. XIII. Een Menfchen Qeg! 
over dwers op gefneden, 

Aanmerkt dat ick hier de flagh- 
aderkens, diedoor’c Ruyrchenen 
Netwy fe vlies lopen,opgevult hehi 
bej meteen rode llofe, en alfoo 
kan men te bequamer zien > waer 
de gefeyde vliefen komcn te ter- 
minerenv't welkis aan ’t eyndevan. 
den hayrwyfe band; 

No.XlV. Het voorfiedeelvan 
*tOoghvaneen kleenKind, ’tfcl- 
ve is foodanigh omgekeert, dat 
hetbinnenllehet buytenfte is ge- 
worden, waardoorhet geilel van 
den'hayrwyfe band. ons naakt en 
kiaarvoorkomt. 

Aanmerkt ten eerffen. ‘Hoewd 
de fiaghaderkens > door den hayr¬ 
wyfe band verfpreyd, en opgevuid 
met een roode waffighe floffe, 
hier wel kUnnen gefien werdcnj» 
foG ift noghtans klaarder te zien, 
ais men een vergrpot glas vooi‘. ’t 
ooge houd.i. 

T en twede. Den hayrwyfe band 
ismet-fqn natuerlijke fwartverwi- 
gheftoffebefet., uytgenomen hier 
dight aan des opgba.ppelsrand.f 

Ten derdeh:* De ^aasaghtighe 
eu cryfialline voghtigheden ver- 
toonen haar op de grond van 't 
Glas, aandefezietmen nogh. een 
porrie van de natuurlijke fwarte 
ftoffe vafl-zitteu,- 'van het Ruy- 
fchea vlies afgefcheurt zijnde., 

N.o.‘ XV. He.t Oogh van een 
Kalf, over dwers door.^gefnedeh, 
ten eyndemen hetinwendighege- 
ftelfoude kunnen zien inhet fel- 

ve 
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i^Qvi quid mihi detexiffe vifus 
fam, fc: multis feculis pro certo 
fuit habitum / ligamentum ci^ 
liare ceu mufculum - ellei dri 
placito etiani ipfe, praejudicio 
captus j caLlculum Olim adjeciV 
ut liquet in Refpv 11.; Probi, 
decima tertiajenihiv^efrO in difip 
hoc oculo vitulino primo com- 
peri, ligamentuni Ciliare neu- 
tiquam efle conllderandum 
tanquam mufculum, ad pupil¬ 
lae & humoris ctyUallini mo¬ 
tam deftinatum% totiimque 
hoc negotium perfici a procellu 
Ciliari, ut&a cireulb mufeur 
lari, pofterius in confinio pu¬ 
pillas fitOi 'Ligamenti Ciliaris 
ptbcefius cOnliaE ex fibris muf- 
culofis longitudinalibus; quaf 
rUm tendines" aut fibras tefidi- 
nofie luculenter VifuntUr ' dif- 
pttfx Sc finirh' in fecundo; 
minor i,-a me diSb, circulo v 
pofteriusjad marginem pi^ill? 
fito; prasterea Ligamenti Cir 
liaris ^extremum non conllfi 
tuit, neque a fe dimittit tem 
dines,^ uti Autores^ autumant'. 

ve:bunkt-my dat ick Wat nieuws 
ontdekt hebbe 5 narnentlijk, vah 
hyer veele Eeuwen aLheeh men 
KcVvoor valt en zekcr gehouden, 
dat den hayrwyfc band, (ligawen- 

tam Citi/ire) ais een fpicrtjc zoudc 
ztjhj'' ’t welk ick van gelijke ook 
felfsheb gemeent,' irteceeii voor- 
joh-rdcel ingenomen zijnde, gelijk 
fiet-, blij;|c uyt myne dertiende 
jfefefswyfe Antwpprd : Edog in 
ditKalfsooghhebick voor de eer- 
fte rcyfe bevonden dat deh hayr- 
wyfe band geenfints te confidere- 
-rcnbftehouden is voor een Ipiertjej 
’twelk gedeftineert zoude zijn tde 
her bewegcn van deH Ooghappel, 
;en Gryftalline voght j maar dat in 
tegendeel dat gehecle werk af- 
hahghtcnvolbraght Word vanhet 
aaphangfel des gefeyden bants, 
^Ismedevan: die fprerighe circul, 
dieftien dight-aan den GoghappeI 
'yjnd vanaghterengeplaatft te zijn. 
Hec aanhangfei. vanden hayrwyfe 
hihd,(pmpejfusciU^^ heeft lijn be- 
fiaan uyt/fpier wy die ha 
ifelehgbteiopenjweikers peds wyfe 
■dfaatjensklah^khnncn gelieni wor- 
■den haar te vepfpreyden' en te eyn- 
.digeri indetwcde en fcleenfte, van 
my^^alfoo rgenoetnde dreul, de- 
weihe.gelijk ;gefeglitis, van agh- 
‘teren gepiaafi vvprt, aan de kant 
d^and/van deri Ooghappel. Daar 
beneVehsfoo'ilt, dat hethyterite 
vari den hayrwyfe h^i\(^l ’{lig:cilidris) 
geenfints de ' gereyde peeskcnis 
-komt te maken, nogh ook van haar 
te^geyen, gelijk de Autheuren 



ied margine crilpo irecedit 
*proce0u 'dido. ( Vid. 
'Fig. 7-: Mt.c.y^Tie 
CiKiai^e libri tidetiir trilc cb^- 
irietriiuin haBejfc cum proccfiu 
Ciliari, utt votuere Antiitides. 
^ifce in oculo j3fOvino. viis, 
me denbo eonmli ad dbjeda 

diuniana, in quibus olirii; qM- 
dcm tiatle iriife -viderb 
debaryjpfSjridicib ter6;c^^ 
aduratipj^ iridagatio- 
'rierii ri^eki. Jint 
Xiculis ; humanis yituiinis , 
^circa rprsefata reperio riibil di- 
rfcrimitris interirederei hili quod 
in oicuio vi^Iino omnia majb- 
■m e!xiltat. 

In dido mitiori circulh v ^pb- 
'fteriris in^upilte confinio hto', 
non foluin TnfeftiMur tendines 
tigameriri riilfaris, hd pupillam 
dilatariddmi;ubine(:efie’p ve- 
'ruih; eti^ ^ci^uli • miribrls ^ 
xtemum ,,' iniM rvidbr 
tur^ex fibris morricibus- cirem 
laribus, ^pilla*m ai^uftantir 
tibus, praeferdm Gum res niagis 
iiluminamsintuetrihriattdihus. 
?F‘aiebr;qurderiffl'afce fibr^^^ 
'i^lares rtori Yam lucUtenter 
doiifplci pofe, ^uin oculiirieru- 
tis in fublidium fint 'ypeandi,, 
dnimyerb cum neque ligamen¬ 
tum ciliare ,'neque ejus procefi 
ius pupillas contradioni fint 

feggen, rnaaridit b^ar egende ayr. 
eyjirult ligh om;,^ en wijkt-vaa 
hetgefeydeaanhang^.laf.j^^Zietde 
eerile^laat vah dit z-Gab^fig. y, 
jett. c.) en alfoo fcliynt hetSat dea 
ffaytwyie barfd -geen fbodani^ 
^etrieehfcliap Heefthiel: faec san- 
•hafiniel i: jgbnjic de Oiide fidiiy- 

' i^Defe ^afeeh^^fh - 5^^ Kialfi -W^ 
gefien zijMe, heb idemy weder 

; hegevcntbbde voor#crpea of ed- 
gen van Menlcficn, indewdkeldc 
voormaals ook wel meende foo icB 
tezien, riiaar dobreeri vooroordeel 
ingenomeriz^nde, 
hernauWdhe hhddrjfbdcen, 
hiifijobcVirideicJk-, datter-in dde 
■s^ake^cn ander Pnderfelieyt chiSi 
tirifclicn de Oqgen van Menfchen 
en Jvatvereo^, . ak alken; dat alles 
grpoter isindie Van deKalverefli 

rnde^efeydehlecneeircql, vap 
j^htcrendight aan. de Oogh^pel 
geplaatii Iwjhde^- en -werden rnjet 

vande 
ria^rv^e ndrid-j . ririi den VOd^- 

rn^a? bet^uyterfte^n 'denMce- 
ne drcul richy nrmy te 
eimuktre en bev/cegingbmaltende 
draatiens j dic_ den; Ooghappel, 
yernauwen, wanneer wy fterk ver- 
ligTite zaken naukeiirigh willenbe- 
fchouwen. Ick bekenne we! waar 
te zijn, datmen defe gcfeyderont- 
omlopendedraatjensniet foo klaar 
zien kan, ofmen is genootfaakt de 
oogen des vcrftants te hulp teroe- 
pen ; edogh nadien den ha5^igcn 
band, nogh ook dc5 felfs aanhangb 

tot 
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dcllinata^ coafttitius duxif^a- tot hpt .toe oypen en yermuwen 
taere V eiEculum minorem po- den boghappel gedeftinecrt 
fterius ad eonfiflium pupillae fi- vmd idc geraatfamer hia¬ 
tum, huic .operi efre demna-v toe/te verkicfen ^fe kleene dr^ 
tam.' ^ " ciil, dightaandenOoghappclgC: 

Npiinulii pio prpcellu ciliari Sjomraighc houden ' voor den 
agnpfppatpulk^pjgm^ nigri ^^hang van deh. hayrwyfe band ' 
reliquias, memferanul|s fetmif- eepiglre: dtaatjens^yfe o- 

vcr^Tyfi^i^, die wn fiiuje huiiioris Gryfl:allini ^ yi. 
trei adhaerentes, & qua^ fibras^ 
mentientes, oculo fc .-aperto ; 
humoribufque exemptis;h£ au-* 
tcmnii funt , nifi ayulfae p^-: 
ticulae pigmenti nigri, quo hpn 
ibkim phfkum eit ii^aa^pm 
eili^e in iiatufano, verume-^ 
tiam ejus pEoeeflus; iiec hon 

venaanhctteer dunne' vlic^jjei dajp 
de cryftallrae en glaasagfitige vogt 
komt te omvangcn V namentlijk 
ais men hetpngebpgefncden en de 
V0ght%aruytg^g3tliee&: edog 
en iijn defe nict anders' ais 
fch^urdf Jdeeltjeos yan die fwafte 
fipjfey waat mede den hayrwyfe 
bspd» eaook desfelfs aanhangfel. 

rHnicaRuyfchiana:' PrbceffiiS* en fe S!.uyfch.envBer, in een na- 
verb ciliaris febera hatet orW-‘ tuuriijke ftaot , mede%efet aijn } 
cnjat^fwb ligamento cUiari,a '• ™e?hetawhangia:vrm denhayr. 
quo fibras tendinofae , ut dixi 

wyfe band is geplaatft bnder den 
hayrwyfen band zelfs , eri kamen 
uyt defelve voort peeswyfe draat- 
jens, welkers eynde is in den klee- 
ned drkel, gelijk ^oorhecn van 
my gefeghtis.:' 

Aanin. daar enboven, dathet 
twededecldefes KdfsoogSj^twelk 
op degrond vafrbetvlesje geplaaft 
fijnde, in fijn helte bmv^gen is 
met het RuyfcbenvTies, het wel- 

fertionemnerri ortic/r^ote kcdightby%jefigt«ouw «auw 
1 /-vL ^ • van couleur is, en het adengne 

cmieo. Choroideaconwam-» in^egcndceliarwartvanwrwe. 
gro colore elrt tincta. 

z.' Nervus opticus , noh li- ^ Ten tweden. Degefightzenuw 
neareda , fed incurvo tramite loopt krbrn en niet rejgbt uyt na 
incedit ad oculum vitulinum. hetuQ^, ineenKalf 

prodeunt, quiin^norem cir- 
eulumdefimint. 

Notanduni praeterea, parteM " 
alteram hujus ‘ ooub -vitulini , 
in fundo Phialae firam v in fuo 
cavo Hiemferani Ruy^hi^a 
efle iuccki6t^; iqu^^ropein- 

3 - • 
Ten 
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3 . Tunica Retina jarteriolis 
repletis ditata. , liie guoque 
eerni poteft. 

N°. X VlPortioTunibJ6 Scle- 
roticselium :, a qua dependent 
aliquot nervi ciliares , qui lunt 
in aliis numerofiores , in. aliis 
pauciores - hoc ofcjedum sri in- 
cifunj reperirurTajb.X VI. Refp. 
Epift. Prpbl] XIII. fig. 1%. 

No. XVll oculus 
fecundum longitudinem difle- 
flus. ; 

N®. I, Tunica Ruyfchiana 
partim eft avuifa a Choroidea, 
ne quis de ejus 'exiflentia dubi¬ 
tet ,.efl;queRuylchiana craflitie 
papyri vid. Tab.i.Fig. i.Thef a. 

In homine olim sri incidi 
curavi, vid. Tab. XVI. Relp. 
ixiEpift. Probi. 13. 

ASSER Secundus. 

N^.T. ^pOfterior portio Scle- 
roticx pueri , cum 

portione nervi optici , cujus 
involucrum in duas feparavi la 
mellas; 

Not. Hafce lamellas inter fe 
convenire', nec proprium quid 
habere, nili quod exterior inte¬ 

riore 

Ten derden. Hier kan ook wei?-‘ 
den gelien . het net.wyfc-vlies, k 
welk met. feer.^jeel .flaghaderheas 
verrijkt.is. ^ . ' - 

NojXVi. Een gedeelte van ;C 
harde vlies.vaneen raenfehen 60- 
ghe 5 waar van eenighe hayrwyfe- 
hants zenuwhens amangen , hier 
van werdenderind’eene .meer, in 
d’anderc-minder gevonden. Dit 
voorwerp is .afgebeelt in de XVI. 
Plaat, van myne XlII. Briefswyfe 
Antwoord. fig. j 2 . 

. 'No. XVII. Het Oogh van een 
Walvis 5 na de lenghte opgefne* 

;4en. ' ■ , 
Aamnffkt teneerllen. Een ge¬ 

deelte van ;*c Ruyfchenvlies is 
van ’t aderighe vlies afgetrok- 
ken, op dat niemand van des felfs 
wefentlijkhey t en zoude twyfelen, 
en is hctRuyfchenvlies hjerfopdik 
ais een papier. Ziet de cerfte Pkat 
fig.i.Gab.i. 

Maar in een Menfch heb ikfe 
voorheen af doen heelden in myne 
Antwoord op de 13 vporgeftcldc 
Brief. , . ' ' 

De Twede PL AN K. 

No. I, TTEt aghterftc deelvan 
X X ’t harde vlies^ vaneen 

Kinds Ooghe , met,een gedeelte 
vande gefight zenuvv, wiens be- 
klcetfei in twee yliefen gefchey- 
den is. • 

Aanraerktdat defe twee vlielen 
met den andere, over een kornen en 
d’cene ni.ets byfQnders en heefe van' 

d’ati“ 
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riofe craffior fir. Vid. hoc 
objecftum aeri incifum loco jam- 
jam cita:ro. 

N°. II. Oculi pueri , tranf- 
verfim fefti pars pofterior , in 
cujus cavitate videre licet tuni¬ 
cam reticularem, quae hic un¬ 
dulata apparet, contra naturae 
leges,memini me olim idem ob- 
fervalfe. Hujus iconifrnum rc> 
prefentat tabula fupra citata 
fig. 19. Refp. Epift. 

Not. mufculos oculares va¬ 
rios fitum naturalem retinuillc, 
praefertim redos. ' 

In eadem Phiala a capillo 
dependet iris humana , quam 
olim aeri incidi curavi > & quid 
eo tempore de hoc objefto feri- 
pferim , in explicatione fig. 
XVII , Epift. fupra citatae, 
fic recenfere non grav^^bor. 

Circulus iris, q^U£ membram e fi 
fer corneam tranjfarens i facie 
anteriore in ambitu cum Choroi¬ 
dea , fofieriore vero cum Ruy- 
Jchiana conjungitur \, nec immeri¬ 
to in duos circulos dividi fotefi, 
quorum major definit, ubi arte¬ 

riola refiecluntur, vel ubi facie 
fofieriore fibra, fottus tendinoja 
fibra fro.ceJfus ligamenti Ciliaris 
terminantur , ficuti fig, XVII. 
& XVIII. Vah. XVI. Reff. Efifi. 

Thef.II. Ero- 

d'andere, ais alleen dat biiytenftd 
dikker is. Ziet hec afbeelifel hier 
van op de aanftonts aangeroerde 
plaatfe. 

No.I I. Het aghterfte van ech 
dwers doorgcfnede Oogh van eeh 
Jonghe,, in wiens holte men zien 
kan hcENetwyfe-vIies,’t welk hier 
golfs-wyfe figh vertoonr,tegens de 
loop van de natuur aah, \ welk ick 
voorroaals ook gefien hebbe. Het 
afbeeldel hier van werc uytge- 
drukt in de bovengefey de Plaat fig. 
ip. vande Bricfs-wyle Antwoord. 

Aanmerkt dac de Ooghfpiercn 
hare natuerlijke plaats behouden 
hebben, infonderheyt de reghte. 

In ’t felve Glas hangt ook aan een 
hayrtjede Regenboogh van een 
Mcnfchen Ooghe, dewelke ick 
voorheen in fig. heb doenverbeel- 
denj en’c geen ick daaroverheb 
gefchrcven , in de uytlegginghe 
van de XVII. Fig. vandeboven- 
gemelde Brief, fal ick hier eens 
verhalen. 

DenRegenboogh, 'twelk^eenvlies 

is, fchynende deor V hoornvlies heen, 
Word van vooren in den omtrek ver- 

eenight met ket aderaghtighe , en 

van aghteren aan het Ruyfchenvl{es\ ^ 
en "kan het felve met reght in twee cir- 
bels verdeelt worden^ wdav van de 

grootfte eyndight daar de flaghader- 

kens aghterwaarts ombuygen en te rugh 

lofen, ofdaar de vefelen, liever fee 

fighe vefelen van het aanhanghfel va- 

den huyrwyfe band van aghteren komen 
te 'eyndigen ^ gelijfgef.en kan w er den 

inde i"] .en 1% i fig. van de i6 plaam 
C in 
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Froblem. videri fotef. Alter cir¬ 
culus multis numeris minor, dd 

pupillam definit. Circulus Iris 
major gaudet arteriolis innume¬ 

rabilibus , q^ua mirando reptatu 
per Iridem fiunt difiperfk : fitcuti 
fig. di6ia indigitant, ubi autem- 

ad circulum minorem pervene¬ 
runt ,refie5iuntur f e q^uibus refle¬ 
xionibus ramuli oriuntur novi ^ 
minores i qui eodem quoque modo 
refielluntur ad confinium pupilUs 
an hoc , ut /anguis k motu rapi" 
diori inhibeatur, minus extra~ 
vafiaripojfiit, ab externa vi, vel 
alia caul^ iniis, qui plethorici 
funt? 

No. 3. Pueri oculus tranfver- 
Em fe<R:us , ut Ruyfchiana> 
Choroidea &c, in confpedum 
venirent. In hoc objedo Retina 
in totum non efl: confervata, vi- 
fibilis tamen portio fuperftes 
remanfit in inferiore parte, ubi 
arteriolae repletae exiltentiam 
ejus demonflrant. 

Portio di(B:i oculi fundo 
Phiala proxima, uvea & cor¬ 
nea eft ; harum pofterior facies 
hic,inconfpe(3:um-venit,fc.llga- 

menr 

.NATOMICUS II. 

in V Antwoord, 0^ de Briefsu/^pt 
voorjlellinghe. De andereeircu/ ved 

kleender zijnde ^ eyndight aan de oog. 

appel. Den grootjje cirkel des Regen- 

booghs is verfien vm ontallijke (lagh-- 

aderkens, dewelke met een nfonder- 

baarlijke cmrs verfpreyd zijn doorden 

gefeyde Rsgenboogh ^ gelijk^de gefeydt 

/igmenkomenaaniewyfen A wam ais 

defelve gel^omen zijn tat den klemn 

circul, foo ijl, dat^ de/elve weder te 

rnghlaopen, en haar alfoo booghswjs 

omkeren, tot welkers booghwyfe om- 

keringen weder nieuwe en ^eender 

takxkens tevoorfchyn kemen» dewelke 

ookjp defelve wyfe haar omkeren en te 

Yugh loopen, wanneer defe gekomen 

zijn aan den rand of eyndevanden 

ooghappel, mogelijk. om dat het bloet in 

al tegrooten drift wat verhindert zoude 

werdeny en niet foo light buytenfjne 

vaten foude lopen. Poor uyterlijk ge- 
welt» of audere odtiake, en dat iO' 
bloetryke Menfchen. 

No. III. Het Ooghe van een 
JongBe, dwers door gefneden, 
op dat het Ruyfchcnvlies, ah 
mede het aderighe vlies, enan- 
dere zakcn te voorfchyn fouden 
fcomen. Inditvoorwerpishetnet- 
wyfe vlies|niet in ’tgeheeIgccon- 
ferveert; maar alleen een portie 
yan ’t felve, en dat aan ’t onderfte 
gcdeelte, alwaar de flagbaderkens 
vcrvult zijnde, des felfswefen ver- 
toonen. 

Een gedeeltcvan^t gefeyde Oo¬ 
ghe,’t welk het naafte aande grond' 
van de vies geplaafl: zijnde, is het 
Druyve en Hoorn-vlies, wclkers 
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metitum Ciliare, Sc procellus 
Ciliaris , cum luis tendinolis 
libris. 

N^.IV. Cornea Tunica cum 
annexis adnata , Choroidea, 
Ruyfchiana, Ligamento Cilia¬ 
riejufdemque pro celTu, Sic. 
Vide ulteriora in expLTah. i.. 
Fig. 4. hujus Thef. 

N®. V. Infantis caputliqud- 
re confervatum, & tam vivido 
colore praeditum, abfquefuco 
aut pigmento , ut viventis car 
put repraefentet ; illudque a 
multis annis ita confervarum 
eft. 

Not I. Cranii p^fte fuperio- 
ic ablata, cerebroque exemp¬ 
to , videnda fefe exhibent 
IO nervorum paria, infundibu¬ 
lum, rubicundo colore praedi¬ 
tum, rdque propter repletio¬ 
nem vafculorum ceracea mate- 
xii rubri. 

^ 2r. Septum, quo cerebrum i 
cerebelln a latere feparatur,ceu 
falx tranfverfalis., (fi ita loqui 
liceat) diftiiKSre hic quoque cer¬ 
nitur. 

3. Orbita? oculorum dura 
matre ex parte viduatae, dilu¬ 
tiore rubedine funt imbutae, a 
vaforum repletione. 

4. Labium luperius unius li- 
ga- 

aghterfte wefen hier in ’tgefighte 
komt, zijnde denhayrwyfenband, 
met des felfs aanhanghfel, cnpee- 
lighe draaden, ofvefelen, 

N°.IV. Hct Hoornvlies , met 
des felfs vereenigde Bint, Aderigh, 
en Ruyfchenvlies, ais mede den 
hayrwylenband, met des felfs aan- 
hanghfel, Scc. Ziet verders in de 
uytlegginghe. van de 4Fig, van de 
eerfte Tafel van dit tw^e Cabinet. 

No. V. Het hooft eenes Kints, 
legghende in een voghtigheyt, ’t 
welk fonder eenigh blanketfel of 
verwe, foo curieus geeonferveert 
wordj dathet^thoolt van eenfris 
cn lcvendighKind verbeelt.; cn is 
^tfelve vanoverveelejaren van my 
alfoo bcwaar t geworden: 

Aanm. ten eerflen. Het opperfiie 
van ’t bekkeneeiais mede de herf- 
fene weghgenomen zijnde , foo 
komen ons hier te vooren de 10 
paar zenuwcn, den Treghter rood 
vancouleur, wegens de opvullin- 
ghe van des; felfs kleene bloetvaat- 
jens met een rootwaffighe ftoffe. 

Ten tweden. Het tufTchen- 
fcheytfel, waar door het voor- en 
aghter breyn, ter zy de van den an - 
deren gefcheyden word, verbeel- 
dende een overdwerffe feyfrenj(in- 
dienhetgeoorloft is, alfoo te fpre- 
ken), kan men hier ook klaar zien. 

Ten derden. De Oog-raden 
ten deele van ’i harde harflenvlies 
ontbloot zijnde, komen onslight 
root voor, wegens de opgevulde 
flaghaders. 

Ten vierden. De opperfie Lip 
G z werd 
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gamend ope maxillas fuperiori 
eonnafcitur quidem in homine, 
hic vero duplex ligamentum 
occurrit. 

N®. V I. Phiala continens 
veficas muliebris Uteco geren- 

, tis, portionem , quas tempore 
gellationis intolerabili crucia¬ 
tu, & continuo mingendi de- 
fiderio vexata , tandem ulti¬ 
mum diem obiit. Cadavere a 
me aperto foetuque quadri- 
meftri exempto , inveni Vefi- 
cam purulentam atque corru¬ 
ptam:. Id autem, quod con- 
fideratione dignum eflc cenfeo, 
eft: Orrfnes veficae fibras ftipa- 
tas erant calculola 'fubftautia, 
in forma arenularum. Vid.Tab. 
2,. Fig. 2. hujus fecundi Thefau- 
ri & objedum ipfum domi mea. 

N^. V i I. Phiala , liquore 
limpido referta, in qua tria obr 

jeda, quorum primum a capil¬ 
lo dependens, portio eft oculi 
humani in qua diftindfe cer¬ 
nere licet differentiam inter 
Ruyfchianam, & Choroideam: 
praterea Choroidea fuperfi cies 
exterior, obftta eft pigmento ni¬ 
gro, cum contra illud utpluri- 
mum cernatur in fuperficie in¬ 
teriore Ruyfchiana , praterea 
per Choroidea fuperficiem ex 
teriorem vifuntur difperft: Ner¬ 
vi Ciliares, 

In, 

wefd in een Menfch door een eenf- 
ghenbandvaft gehcgHt aan deop- 
perfte kaak, edogh foo vint men 
hier twee foodanighe banden." 

N°. VI. Een Glas ontheuden,* 
deinfigheen gedeclte vandeblaas 
van een fwangere Vrouw> dewel* 
ke, geduirrende harc' draght met 
onverdraagfilijke pyne , en gedu- 
righe begeerfe tot het maken van 
haar water, gequelc zijnde, ten 
laatften.is komen te. fterveri. Het 
lighaam, van my geopent, cn een 
viermaandigh Kintje daar uytge- 
haait zijnde j heb ick de blaasver- 
roten bedurven gevonden. Edog 
*t geen ick meen aanmerkens waer- 
digh te zijn, is'5 dat aan alie de 
draden of fafelingen van defe blaas, 
hingen feer veel kleene fleentjes ais 
fantjes. Ziet de 2, fig. van de twedfe 
Piaat van dit twede.Cabinet, en 
*t onderwerp felfs tmynen huyfe, 

. No. VII, EenVlesje tuet helde- 
revoght, waarin drievoorwerpen 
leggen, waar van 't eerfle aan een 
hayrtje hangende, een gedeelteis 
van een Menfchen Ooge, waarin 
feer perfe^ te zien is het onder- 
fcheyt tuflchen het Ruyfchen en 
Necwyfe-vlies. Daar en bovenfo is 
het N etwyfevlies van buyten befet 
Bieteen fwarte ftoffe, waar mede 
men in tegendeel mecft fiet de bin- 
nenftebppervlakte van'’t RuyfcKen 
vliesbegaelcte zijn, Ook werden 
hier des hayrwyfen bands zcnuwen 
gefien, dewelke over de opper- 
vkkte van'’t Necwy-fc vlies loopen. 
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Infundo hujus Phkkcaete- 
ra duo confpiciuntur objeifla, 
quorum primum oculus huma¬ 
nus eft, tali modo fecHius, ut ea 
portione Scleroticas qiix ante¬ 
rior ell, ^cornea dicitur, ab- 
fcilTa, in confpedum veniant 

humores cryftailinus & vi¬ 
treus, idque in fitu naturali: 
Notandum interim humores di- 
ftoscontranaturs leges, lim- 
piditatem araififle, majorem- 
que duriticmacquifiville, idque 

a liquore noftrov 

Prasterea cernere quoque li¬ 
cet pigmenti nigri refiduum, a 
Ruyfchiana Tunica, ut Sc liga¬ 
mento Ciliarii avulfum, difiis 
humoribus circularitcr,&ftria^ 
tim cohaerere. Hujus ilrrae la¬ 
tiores in homine, quain in qua¬ 
drupedibus , id quod non vi¬ 
dentur oblcrvafle Autores, qui 
oculos vituloruna, loco homi¬ 
num aeri curaruntincidii 

Tertium objeftum in fundo 
hujus Phials, Cornea eft, in 
cujus facie interiore conlpi- 
ciuntur 

Ligamentum Ciliare , cum 
ejufdem proceftu, nec non cir¬ 
culus minor » in quem- delinunt 
tendines proceftiis ciliaris, pu¬ 

pillam 

In de grond van defe Vies ziet 
men de verderc tvveegefeydc voor- 
werpen , waar van het eene een 
MenfchenOogheis, op foodanig 
eenwyfetoebereyd, dathetvoor- 
ftcgedeelte, ’t weik het hoornylies 

' {Cor»ea) is geheten , wegh gefhe- 
denzijnde, de cryftalline en glas- 
aghri^e vogbten, gefien kunnen 
werden». en datinhare natuerlijke 
plaatfen : Ondertuflen moet n:>cn 
noteren, dat defe voghten, tegens 
denatuerc, haaredooifightigheyt 
en helderheyc verloren hebben, 
ais mede datfc harder fijn gewor- 
den van dele onfe voghtighey t. 

Daar en boven kan men hier ook 
rien, het ovcrighe van de fwarte 
verwe offtoffe ’t geen van ’t Ruy- 
fchen vlies, en hayrwyle band af- 
gehaak zijndc»aan de gefey de vog- 
ten in d'c ronte ftraalwys vall houd. 
Defe ftraalwyfe ftoffe , of ftralen 
fijnbredcrineenMenfcB , ais wel 
in de viervoetighe diei cn, ’t geen 
dieAutheurenniet en fchynenge- 
obferveert te hebben , dewelke de 
ogen vanKalvefen,in plaatsvan die 
van de Menfchen in koper afge- 
beelt hebben.- 

Hetderde voorwer-p, leggende 
medeop degrond van defe Vies,, 
is het hoornv\icS'(Corfjea) m wiens 
binnenfte zyde , of wefcn gefien 
wordeni 

De hayrwy fen band,met des felfs 
aanhanglel, ais mede den kieenen 
cireul’, waar in de peeskens van hec 
gefeyde aanhangfel komen te cym 
digen-., dewelke. den Ooghappel 

C 3 ver- 
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pillam-dilatantes, nec non fi- 
brcB circulares, pupillam con¬ 
fringentes. Vid.Tab. I. Thc- 
faur. 2. lig.4.5:.&7. 

Nq. VIII. Membrana Retina 
oculi e puero defumpta, & li¬ 
quori limpido innatans. 

Not. T. Arteriolae ceracea 
materia funt repletae, unde Re¬ 
tina rubicunda apparet, eftque 
adeo tenuis, ut telam aranea¬ 
rum tenuitate variis in locis fu- 
peret, 

a. In diAa Retina nihil me- 
dulloA apparet , aft totum 
vafculofum eft : an vero me- 
dullofum Et abfterfum in hoc 
objefto nec ne, affirmare non 
aufim; mirum autem vifu ho¬ 
rum vafculorum extrema tam 
efle fubtilia, nec cavitate de- 
f ituta., ut tomentofa videan¬ 
tur , ceracc4 materia tamen re¬ 
ferta , qu^ Ene , oculorum, 
quamvis armatorum, aciem fa¬ 
cile aufugerent. Vide fuEus de 
hac re explicationem Relp. Pr. 
13. Tab.i6.Fig.7, ut&i6. 

N"*. IX. Phiala continens os 
Petrofum cum fuis canalibus 
femicircularibus, ut cochlea, 

a 

verwyden,} ais mede de rontom I0, 
pende vefelen ofdraden, dewelke 
den Ooghappel vernauwen. Zia 
dc eerfte Plaat van dic twede Cabi, 
netfig. 4.5.en 7. 

No. VIII. Het netwyfe vlies 
vrn een Kinds Qogh, dryvendeia 
een helderevoghtigheyt. 

Aanmerkt eerftelijk. Deflagh- 
aderkensfijnmeteen rootwaffighe 
iloffe vervult, waar door hecnet- 
wyfcvlies iig rootvertoont, en is *t 
feive foo dun 5 dat, het een fpinne- 
webbe in dunte op veele plaatfea 
lomt te overtrefFen. 

Ten 2de.In’t gefeyde netwyfe 
vlies en is nicts merghaghtighs te 
fien, maar is het feive gehcel en d 
uyt bloetvaatjcns beftaande; of nu 
het merghaghtighe in dit voor- 
werpafgegaan is, indebehande- 
linghe, of niet,. fulksen kan ick 
niet voorfeker feggen. Ondertuf- 
fchen is het wonderlijfc om te zien, 
dat defer bloetvaatjena uyteynden 
foo fubtyl zijn , datfe ons ais 
donsaghtigh voorkomen, nogh- 
tans is alles hol en met een rood- 
waffighe ftofie vervult , fonder 
welke opvullinghe defe gefeyde 
uyteynden ons gefighte light foude 
komen te ontgaan, alwaar het 
fchoon 5 datwe vergrootglafen tot 
huip namen. Ziet hier op verders 
na ons Antwoord op de 15 Briefs- 
wyfc V oorftclii nghe. Tab. ‘ 16; fig^ 
7^eni<?. . 

No. IX. Een VIesje onthouden- 
de in fig 't Steen- been, “met desfelfs 
half circulwyfe canalenj ais mede 

het 
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k latere aperta , ut tenue fep. 
turnofleum , feu lamina oflea 
non folum, verum etiam tenel¬ 
la membranulas cochleae cavi¬ 
tatem, 8c feptum ollcum fuc- 
cingens , vafculifque fangui- 
fluis ditata, confpici poffint; 
funtque difta vafcula artificio* 
fe tepleta ceracei-mat. rubr^. 

N‘’.X. Oculus humanus tranf- 
verfim difledus , in quo liga¬ 
mentum Ciliajre ob vafculorum 
repletionem? rubicunda appa^ 
ret, proceflus vero ejus cinerei 
coloris eft , utpote vafculis 
non repletis; 

In pofteriore' parte hujufce 
f hialae in confpedum venit 
pofterior Scleroticae portio, 
eum Ruyfchiana £ubicundiffi> 
ma. 

N*’. Xr. Oculus humahus 
tranfverfim difle^us, ut Ruy- 
fchiana videri poffit 5 in eo quo¬ 
que Ligamentum Ciliare, na¬ 
turali pigmento nigro obfitum sr- 
apparet. - 

Notandum quoque , quod 
vifu dignum , arteriolas * ce- 
racea materia refertas, lucu¬ 
lenter hic pofle confpici , per 
eam partem fuperficiei interio-- 
ris corneas, qUs pupilla^ audit 
quae arteriolse in pupilla homi¬ 
nis perfede fani j. nnnquam in 

con- 

CABINET. 2-y 
hctflakkenhuysje, ’t welkvan ter 
zydc open is gemaakt, om alfoo hct 
dunne becnigbe tuflenfcheytfel 
nict alleen, maar ook het feer duti- 
ne vlieskente zien, \ welk dehol- 
tc van "t flakke huysjen, aji mede 
desfelfs tuflchenfchcytfel komt te 
bekleden, en dat met des felfsflag-- 
aderkens, dewelke konftig opge- 
vuk zijn. 

N04 X. Een oVerdwers door- 
gcfnede menfchen ooghe , waar 
in den hayrwyfe band figh root 
vertoont, wegen^de opvullilighe 
der bloetvatjens, edogh des felfs- 
aanhangfel (procejfus Ciliaris) komt 
ons grauwaghtigh voor , nadien 
deflelfs bloetvatjens niet.en zyn 
opgevult. 

in ’t agHtcrfie van dit gks komt 
ons inkgefigte het aghtcrfte van 
’t hardeviies , ais mede hct Ruy- 
fchen vlies, ’t welk feer rood is. 

No. XI. Een overdwers door- 
gefnede menfchen ooghe, omal- 
ioo het Ruyfchen viies te kunnen 
zieOi in 'fcfelve vertoont figh ook 
denhayr-wyfe band , met deffelfs- 
natuerlykefwarte ftofFebefet. 

Hier ftaat ook teletten, "t geeti 
wonderbaarlyk te zien is, datmem 
hier felfs, in ’t gefighte kryght die' 
fiagbaderkens, met een rood waf- 
fighe ftoffe vervult, dewelke daar 
loopen flanghs dat inwendighe ge- 
deelce.van de oppervlakte van 
’t hoornvlies , ’t welk ooghappel 
is geheten , welke flaghaderkens 
inde ooghappel vaneengefont en 

welr 
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confoedlum veniunt ; tamen 
adeffe jam conflat, imo for¬ 
te nunquam fefe videndas exhi- 
buiilent, nifi hocjioflro artifi¬ 
cio d^exiflem. 

X. Arterias nervum opticum 
concomitantes ferpentino rep¬ 
tatu incedere, in hoc & aliis 
objeftis , hic quoque videre 
licet. 

3. Molles nervi oculares» 
aervo optico cohaerentes; ut & 
Retina e fundo oculi emergens, 
nullaque fubflantia medullofa 
obfita, hic videri poliunt; an 
a natura? 

N?. XIL Phiala in liquore 
continens portionem reflexam 
Scleroticae c corpore humano, 
cum nervo opticaut Ruyfchia- 
na & Choroideaoculos noRros 
incurrerent. 

Not. E medio Scleroticae 
portio Retinae emergit fubtilil- 
fima 

N®. XIII. Oculus humanus 
tranfverfim fedus, ut interiora 
pateant. 

No. XIV. Pueri caput li¬ 
quori limpido innatans, cujus 
color viventis fitnilis efl:,ocuIif- 

que 

welgeftelc menfch noyt geCien 
wordcn, eghterblykthetnuhier, 
datfc daar zyn., en mogelyk fou- 
den fy noyt haar vertoont hebben, 
ten ware kk defeive door dcfeon- 
fe konfte ontdckt haddc, 

‘Tentv/eden kan men hier ook 
zien, deflaghadtpen,dewelkedc 
gefigt zenu wen vergefelfchappen, 
en loopen defeive in dit cn andcrc 
voorwerpen flanghwys, ais mede 
kan men hier 

Teaderde fienjdiefaghte oogh- 
zenuwen, dewelke'haer'byzydcn 
acn de gefight zenuwcn voegcn; 
ais mede het net wyfe vlies, ’t welk 
uy t de grond van ’t ooghe voort- 
komende , met gcen merghagh- 
tighe lloffe bcfet is , of dit foo 
van natuuregefchapenis, ofniet, 
zulks is my anbekcnr. 

Np. X II. Een Vlesje met 
voght, en daar in een omgekeert 
.lluk van ‘t harde vlies van een men- 
fchen qogh, met deflelfs gefight 
zenuwe, ora alfoo het Ruyfchen 
en aderaghtighe vlies te kunnen 
befchouwem 

Aanmerkt ondertulTchen, dat- 
tcr een fubrile portie van ’t net- 
wyfe vlies,’ uic het midden van 't 
hardevlies, komt uitpuylen. 

No. XIII. Een ovet dwcrs 
doorgefnede oogh van een men- 
fche om het inwendigh geltelte 
kunnen zien. 

No. XIV.. Een Kinder hooft- 
je 5 Icggende in een vies met helder 
vogtigheyt , wiens kouleur ons 
feerlevendigh voorkomtj foo dat 

de 
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que ckufis, dormientis caput 
repraefentat. 

Not.i. Superior cranii pars, 
nec non cerebrum ablata funt, 
remanentibus arteriis per cere¬ 
brum difpcrfis. 

. X, Arteriola j quibus inte¬ 
gumentum membranaceum , 
nervum opticum inveftiensa 
fuperbit , in utroque latere 
confpici poffunt, nec non re¬ 
manentis. nervorum olfacto¬ 

riorum. 
3. Remanentis falcis , eri¬ 

lis Galli adhuc connats, funt 
in hoc objefto vifibiles. 

. 4. Ea durs matris portio, 
qus tenaciffirne cohsret fupe- 
riori parti orbitarum oculorum, 
innumeris arteriolis fcatet, 

5’. Quo ritu arteriqls per¬ 
ambulent piam matrem, ad 
nervorum opticorum exortum, 
hic cerni poteft. 

N°. XV. Oculus humanus 
liquori limpido innatans , qui 
ita prsparatus eft, ut Iris in 
confpeftum fefe daret. 

Not. I. Quantumvis arterio- 
is, per Iridem difperfs reple- 
ts 'fint, minus tamen confpi- 
cus hic funt, quam quidem in 
facie ejus poileriore, qus liga- 

Thefll. men- 

de Ooghen geflooten iijnde, 
hoofje van eenflapendKindjege^- 
reprefenteert word. 
- Aanm.teneerften, hetbovcnlle 
gedeelte van de herffen-panne , ais 
mede de herffenen weghgencmen 
zijnde, zijn de flaghaderen, die 
door de herflenen verfpreyd waren, 
nagebleven. 

Ten tweden. Aan beyde zyden 
kan men zien de llaghaderkens van 
’t bekleeifel van degefighc-zenu- 
wen } ais mede de overblyfielen 
van de reuk zenuwen. 

■ Ten derden. De overblyffels 
van de feyflen zijn nogh aan de ha- 
nekam vaft blyven fitten, in dic 
voor.wcrp, 

Ten vicfden. Dat gedeelte van 
’t harde harflenvlies, ’c welk feer 
vaft vereenight is, aan het bovenfte 
van de Oogbraden, is vervultvan 
ilaghaderkens. 

Ten vyfden. Op wat wyfe de 
llaghaderkens het dunne harffen- 
vlies doorwandelen, ontrent het 
begin van de gefighc-zenuwen, 
zulks kan men hier ook zien. 
- ; No. XV. Een Menfchen Ooge, 
in een heldere voghtigheyt han- 
gende, welke foodanigh toebe- 
reydis , dat men de Regenboogh 
{Iris) bequaatn zien kan. 
' Aanm. ten eerften. Hoewel de 
ilaghaderkens, door den Regen¬ 
boogh verfpreyd zijnde, vervulc 
zijn geworden, foo kan men egh- 
ter defe nict foo welzien, alswel 

D daer 
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mentum Ciliare nuncupatur. 

i. Nerviae Arteriolae, ner¬ 
vum opticum concomitantes» 
luculenter hic vifuntur 5 nec 
non duo ex nervulis (Ciliaribus 
a me didis,) admodum con- 
fpicui, idque propter arteria¬ 
rum repletionem materi^ cera- 
cearubr^. 

N“XVL Oculi infantis pars 
oftica, in ea Ruyfchiana ru- 
icundillima apparet, praeter¬ 

ea ex oculi fmedio portio Reti- 
naeerumpit. 

N^. XVII. Portio afpersar''j 
teriae humanae, liquori innatansr 
ut ita didae glancfulae in confpe- 
dum venirent, quae funt nu- 
merofiflimae , & difperfae per 
interiorem fuperficiem afperae 
arteriae, ad ejus Itthrifi^catio- 
nem deftinatae. 

ASSER Tertius. 
N°. I. TT^oetus humani imma- 

X turi hepar excarne, 
ut Vulgo loquuntur, id eft, ut 
ego loquor , hepar omnibus 
fuis extremitatibus fuccofis, 
quae glandulae aliis perperam 
audiunt,deftitutum, ut vafb- 
rum reptatus V numerus, &c. 
accurate videri queant. 

Quan- 

lNATOMICUS II. 
daer (e van aghtercn, door des felfj 
wefen, welk haywyfe band ge. 
heten is, komen te lopen. 

Ten tweden, DieZenuwen,eQ 
flaghaderen, dewelkedegefight- 
zenuwen vergefelfchappen, kaij 
men hier klaar zien j ais mede twee 
zenuwkens, dewelke hayr-wy- 
fe bands zenuwkens van my ge^ 
heten zijn, defe loopen langhs de 
oppervlakte van dit voorwerp, en 
zyn ook des te klaarder te zien, om 
dat de flaghaderkens meteenrood- 
waffighe RofFe opgevuic zijn. 

N. XVI. Het aghterftegedeel. 
tevaneen Kinds Ooghe, waar in 
het Ruyfchen vlies figh feerrciod 
kdmt te vertoonen > daar en boven 
komt ’er uyt het midden van^tGdg 
een'gedeeke van het netwyfe vlies. 

N°.XVII. Eengedeeltevande 
Uonge-pyp van een menfch, leg- 
gendeineen voghtigheyt, opdat 
de alfoo genaamde kliertjens ons' 
zouden voorkomen, zijnde defel* 
ve feer veel in getale, en verfpreyd 
<ioor de inwendighe oppervlakte 
van de Longepyp, tot bevoghtiii* 
ghevandefelve. 

De Derde PLANK. 
No. I. TJ En onvoldrage Kinds 

XLlevertje, 't welk geex- 
cameerc of ontvleeft is, foo men 
gemeenlijkfpreekt, datis, naenyn 
feggen, een Levertje ontbloot van 
alie des felfs bloetvaatjens fapryke 
uyteynden, dewelke t^onreght 
khertjens geheten worden, op dat 
men der vatencours, getal, &c. 
naukeurig konde zien. 

Hoc 
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Quanta fit differentia inter 

Teram didorum vaforum exi- 
ftentiam, & figuras, ab auto- 
ribusdepi<5tas,hic cernere licet. 

In jecinoribns, carne privan¬ 
dis, aflblent unguibus, cultro 
ligneo, &c. ita didam car¬ 
nem auferre, unde vafa lon¬ 
giora evadebant, tandem ex¬ 
tremitates, non omnes, quod 
impoffibileeft, acicularum cuf- 
pide pungebant, afferi affige¬ 
bant, & fic exficcabant, unde 
formam,a naturali plane diver- 
fam, acquirebant : hifce ita 
^eradis, pidoribus tradebant, 
€ quorum manibus figurae fcul- 
prori exhibebantur, unde in¬ 
numera figmenta nohis obtru- 
fere autores nonnulli. 

A plurimis annis, in perfcru- 
tandis jecinoribus, & caeteris 
vifceribus animum fummopere 
defatigavi; fiepius ab aquae fri¬ 
gore fenfum amiferant digiti 
manuum, nunquam autem rem 
acu tangere potuiypaucis autem 
abhinc annis methodum inveni, 
qua vafa fanguinca liberantur 
ab eo , quod vifui impedimen¬ 
to efli ne rede videri ^queant 
vafa : idque fine ulla adhibita 
vi, unde ramuli numero haud 
diminuuntur, neque longiores 
fiunt jttftb; id qucKi de vulga- 

Hoegroot eenonderfchcyd daer 
is tuflchen de ware gefchapenheyt 
der gefeyde vaten van de Lever, 
endedeFiguren, dewelkedeAu- 
theuren afgebeelt hebben, kan 
menhierzien. 

In het excarnercn der Levers 
zijnfe gewoon met hare nagels 
houtemeskens, &e. hetalfooge- 
noemde vlees van de vaten af te 
doen, waar door de vaten langer en 
langerwierden, eyndeling ftaken 
fy deuyteynden, nietalle, 'twelk 
onmogelijk is tcdoen, met de pun- 
tenvan fpelden^op een plank, en 
droogdenie alfo, waar door defelve 
eea omiatuurlijkegeftalte kregen: 
Dit aldus yerright zijnde, gaven fy 
't felvc aan de tekenaars over ^ en 
defe wederom aan deplaatfnyders, 
v?aar door ons fommige Autheuren 
ontallijke verdigtfelen op de mou w 
hebben.gefpelt, 

Van over veele jaren af, heb ick 
my met groote vlyt beneerftight 
om ’t geftel van de Lever te onder-^ 
foeken,\vaar doormy feer dikwiisr 
de vingeren door *t koude water 
verdoofc wierden j edogh noyt 
konde ick fulks n^wenfch verrigh- , 
ten, ais nu voor ecnigbe jaren, 
wanneer ick quam uyt te vinden 
eenfekeremanier van doen, waar 
door de bloet vatenbevryd worden 
vanaPtgeene,, ’c welkonsgefigh- 
te eenigbfints komt te verhinde- 
ren, in ’t befchouwen der vaten, 
en dat fonder eenigh gewelt daar 
bp te doen, waar door ’t getal der 
takjens geenfihts komt te vermin- 

D 2 de- 
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ri praeparatione dici non po- 
teft. 

Not. i. Vena portae pluribus 
gaudet ramulis minoribus, 
quam vena cava, imoftipatur 
vena portae ramulis minoribus, 
id quod confideratione dignum 
effe cenfeo, imo exiftimo va- 
forum fanguineorum oecono¬ 
miam Sc fuadiones nondum fa¬ 
tis nobisefle notas. Noli autem 
B. Ledor credere, me hic fig¬ 
menta proponere, fi me conve¬ 
nire digneris, videbis me vera 
dicere. Paradoxum quidem vi¬ 
detur , quod dicitur venam 
portae pluribus fuperbire ramu¬ 
lis, quam vena cava, veritati 
tamen confonum eft. Vide 
Thef.z. Tab.4. Fig, 1,3,4. 

Ex hac hypothefi plures qui¬ 
dem fpeculationes proferre 
poflem, quas hic tamen non 
movebo, brevitati enim fludeo, 
ut ar te obitum, fl Deo Ter opt. 
max. placuerii^omnes Thefau- 
ros defcribere poflem. 

z. Cum impoflibile mihi 
fuerit , majores ramos venx 
cavas Sc portae propriis fuis locis 
detinere, cum iti liquore deti¬ 
neantur; hincfadum, ut ve¬ 
nae cav^ trunci Sc rami a portae 

ra- 

^NATOMICUS 11. 
deren, nogh ook in langhte koraen 
toe te nemen, ’c welk van dege- 
meene behandelinghe. niet en hn 
gefeghc worden. 

Aanmerkc, ten eerilen , dat de 
Poort-ader veefmeer kleene tak- 
jens heefc, ais wel de hol-ader,, 
wantdes Poorts-aders takjens leg- 
gen ftik dight op den anderenj ea 
zulks meene ick confiderabel te 
zijn, ja myn vertrouwen is, dat 
ons tot nogh toe de huyshoudinge» 
en 't ware gebruykderbloecvacen. 
niettenvoliebekentis. Meentoq^ 
dertuflchen jiiet waarde^ Leler, 
datick hier eenigh onvvaarheyt ter 
nederflelle; Foo hu behaaght, eir 
my te befoeken zult verwaardigen, 
ais dan zultge zien, dat fulks waar 
en waaraghcigh is. 't Schync wel 
een wonderlijk feggen, dat de 
Poort-ader meer takjens heeft ah 
deHoladeVi eghter foo ift met de 
waarheyt over een komende. Ziet. 
de 2 Plaat van dit z Cab,Fig.r,3,4.. 

Uy t defe flellingh konde ick wel 
veele fpeculatien voortbrengen, 
die ick hier nieren fal aanroereii, 
aangefien ick voorgenomen heb in 
dit werk kort re zijn, omdatick 
voor myn Dood , foo ’t God be- 
haaghtjalle myne Cabinetten vbor^ 
genomen heb te befchryven. 

Ten tweden.Nadienhet my niet 
mbgelijk is geweefl, deflronketi 
van de Hoh en Poort-ader in haar 
natutirlijke plaatfen te houden, na 
dienfe in een voghthangenj hier 
door is het gekomen, dat de ftron- 
ken van de Hol-adcr, ais mede des 

Ms- 
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ramis recefleririt , & fic vena 
cava hujus Phialx.£undo pr%i- 
mafadafit. " > ' ; . . 

. Phiala ,^.liqupre: re^ 
ferta y duo continet objefta ^ 
quorum primum & fuperius , a 
capillo dependens^, oculus eft 
hiimahus, omnibus rhufculis 

privatus, aurique repIeTirsjmt 
vera ejus f^fna rotunda appa? 
reat. 

Quod nervus opticus duobus 
involucris fit praeditus , iiie 
conftal^-' I:.' v 
' Altefutri c>bje<ftiim furtt duae 
palpebrae humanae cuni notablb 
li portione cutis faciei. 
, In limbo utriufque palpebri 
evidenter hic apparet non ib- 

lum Htrumque punctum-: H- 
chrymale, verum etiam ofciila 
duftuum , humori tranfitum" 

praebentia. 
N®. III. Oculus humanus li¬ 

quori innatans, cujus mufculi 

funt feparati, refervatis nervis. 

N®. IV. Stomachus humanus 
itainverfus, ut fuperficies in¬ 
terior jam fit fada exterior. In 
eo non folum innumeri occur¬ 
runt pori vifibiles , quemad¬ 

modum hic delineandos curavi 
Tab. Fig, %. verurti etiam an¬ 
tequam flomachus in os infe¬ 
rius exeat, alia Phaenomena 

mihi 

fdfs takhen. afgeiwekeh xijn , van 
de aakken vat>* Poqrt-adcr^en 

alfpoda de Hol- ader naali aarfde- 

grohivaM deCyles' gemkr:. ^'''" ' 

end4ar m twee voori^efpeh 
van-’t eerfle en opperfte Het Oogh- 

van^eeri Menfch is, hangendeaan 

een':hayrtje, felve'; van die ii],ne 

fpierenpntblpot zijnde, is vcrvulc 

ipetvyint',: ofnvdfoo desfelfs ronde 

fofme tezien. . - ' , ' 

Jn dit VpQrwerp blykt het,, dat 

de gcfigJit-zeriuwen met twee be- 

‘Heetlels is omvangcn; '' ; 

■; ^ Het tkeddVot^^erp fijn twee 

ObgHfcheelen .van' eeri Menfch, 

'met ^een gbede portie van ’t vehyan 

:*t vx?iorhooft.' . - 

Inde ra-nd van be^dedefe Oogh- 

fchell^.kan meh 'hicrd^laar zlen, 
niet ,aireeh; de “twee traanftippen 

maar poldlblls de mondekens der 
canaakjehs i die ecn doorgangH 

verleehen aan fekere voghtig> 

N°.IIL Een Menfehen Gpgh,. 

hangende in een yoght, wicns 

mufculen gefcheyden, ende de ze- 

ntiwen bewaart ziin. 

N®. IV. Een omgekeerde Maag 
van een Menfeh , waar door do 

binnenfte oppervlaktc vanbuytcn, 

werd gefien. Tn defelve enkomen 
ons niet alleen ontallijke fweet- 

gaatjens te vooren, gelijck ick de¬ 

felve hier heb laten af tekenen, in 
de vyfde Plaat, fig. t. maar my 
zijn in defelve eenighe- andere ver- 

fchynfelen boven den, uyigangh 
D ^ van 
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mihi patefa(B:a funt, fc: innu¬ 
merae &,minutiiFimae cellulofae 
inter-capedines quadrangula¬ 
res , diverfae magnitudinis, quae 
anaiiogiam haj^ent cum, iftis, 
quae reperiuntur in ftomacIiQ 
vitulino,&quidem ea parce,qu8e 
Belgice audit iK l^taag , funt 
tamen longe majores, quam in 
ftomacho humano. Vide Expl. 
Tab.Y4g.4.&*. 

Dixerit forfan atiquis > cui 
ufui hae funt deftinatae ? Refp. 
quamdiu m^is vera partium 
conftitutralatet, tam: aiuqupr 
quP perverfe- judicabimus de 
carum ufu vero. Ego autem 
totus in eo fum. & omnes ner- 
Vps; intendbut quantum in 
me eft, veram eoiiibltutionem 
perferuter, exlpedans ut alii , 
circa, ufum idem fint Faduri, 
difficile enim mihi jam utrique 
incumbere. 

Quomodo fefe etiam ha¬ 
beant ftomachi plicse interio¬ 
res, hic quoque videre eft. 

In eadem Phiala confpicitur 
qup.^e exigua piOrtia ftomachi 
ovini foetusin,qua didae qua¬ 
drangulares intercapedines cel- 
lulofaevifuntur. 

H®. Y. Phiala, in qua con¬ 
tinetur brachium infantis, cu¬ 

jus 

van dc maag vo.orgekomen , na., 
mentlijk ontallijfce en feer klecne 
vierkante celluieufe tullchen. 
fcheytfclen, van verfcheydegroo- 
te, hebbende cenig iover een ko- 
men met die, dewelke in dcMa- 

en der Schapen gevonden wcr* 
en, en wel in datdeel, ’t welk in 

pnfe taledehraaggeheten is. Edpg 
zijn .delci feer veei grooter in de 
Mage der 'Schapen, ais \yel die der 
Meriichen.Ziet de 5 Pfaat 6.4^0* 

Hierfal my mogelijkiemand wil- 
len vragen, wat voor een gebruyk 
defe gefeyde celluIeufe tufTcJiea- 
fcheytfelen hebben ? Waar optoi 
aacwoord dient * ibo langh ais ons 
de ware getlekhey t der deelen oa- 
bekent is, foo en fullen wy over k 
ware gebruyk niec reght kunnen 
oordeelen. My aangaande, geheei 
en af geve ick my voor tegen woor* 
'dighover, om, foveelmymoge- 
lijk is, de ware gefchapenheyt der 
deelen te onderfoeken,, met ver- 
waghtinghe dat andere, ’t felve 
fullen doen ontrent het gebruyk, 
aangefien ’t my nu moeylijk foude 
2iijn,’t beyde gader iwaar te nemea. 

Ook kan men hier zren hoe de 
inwcndighe vouwen van deMaag 
geftelt zijo. 

In k ftlve Glasdoetfighookop 
een kleen ftukje.vaneenonvoldra* 
ge Schape Maag, waar m degefey- 
de vierkante celluieufe ruflehea- 
fcheytfels werden gefien. f 

N°.V. Een Vies, waar in onj- 
houden word het Armtje van een 
Kintje, wienshandje een omge 

keerd- 
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jus matius comprehetldit vcfi- 
cam humanam iiiverfam. 

Not. I. Brachium & mahus 
vivido colore praedita funt, cu¬ 
tis abfque rugis praeter naturali¬ 
bus : Vefica autem defumpta 
eft e corpore defuncti, calcu¬ 
lo laborantis, unde Vefica ad¬ 
modum incrafiata. 

X. Vefica di^a ita inverfa ut 
fuperficies interior jam fit fa(fta 
exterior, ut videri poflent ra- 
mofae excrefceiitiae praeternatu- 
raies tunicae interioris Veficae ^ 
quae aliquando occurrunt, & 
in hoc objefto confiderabiles 
funt, uti Tab. VI. Fig. i. ki 
hocThefauro x. denotat. 

In aliis objeAis non rarb^ Icar- 
giores quoque reperiuntur. lu¬ 
ter hafce ramofas excrefcen- 
tias, a calculi I attritione pro- 
dudas, calculi aliquando lati¬ 
tant, quemadmodum Pili lu- 
forii, nuces , &c. inter plan¬ 
tas gramineas; hinc non ra¬ 
ro contingit, in calculi ex- 
tradione, ut lithotomus non 
folum calculum, verum etiani 
diftas ramolas excrefcentias 
forcipe arripiat, unde letlialia 
fymptomatafaepefuboriuntur; 
& hoc demum efl:, quod cal¬ 
culus dicitur adhaefific VeficjE; 

eum 

keerde blaas van een Menfch vaft 
houd. : 

Aanmerkcteneerilen. DenArm 
en hand hebben cen natuurlijke 
coirleurjin het Vfel 1 en werden geen 
fimpelen nogh onnatuurliike vou- 
wen gevGpden 5 ’en is defe blaas uyt 
eendood Menfche gefneden, de* 
Wclke met de lleen gequeit vras * 
waar door defe blaas feer verddiE 
wasgeworden. 

Ten tweden. Defe Blaas is foo- 
danigh omgekeerd, dat de binncn- 
fieoppervlakte, hier nuis gewor- 
den de buytenfte, ten eynde dat 
mendie tegen natuurlijke takkige 
uy^roeifels fpude komen tezien f 
dewelke fomtyds gevonden wor- 
den by luyden, die de fteen hcb- 
benj en lijn defe hier eonfiderabel 
groot. Gelijkdeecrfie Fig.vande 
6 Plaat, van dit twede Cabinet 
komttevertonen. 

'In andere Voorwerpen wefden 
defelve fomtyds ook wel grooter 
gevonden. Tullchen defe takkighe 
uytgroeifels, door hetvryvenvan 
de fteen voorikomende , verber- 
genhaar fomtyds de fteenen i even 
allefenSjgelijk men ziet dat de kaats- 
ballen, noten, en addere zaken, 
haar komen te verbergen in graffi- 
ghe gewaflen j hier door foo ge* 
beurc het fomtyds, dat in ’t afhalen 
van de Steen, den Steenfnyder nict 
alleendeSteeii, maar felfs de tak¬ 
kige uytgroeiftls liiet de tanghe 
fcomt te vatten, waar door dikwiis 
doodelijke tnevallen komen ver- 
oorfaakt te worden , en datiftey- 

^ gencr 
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cum poft extracftionem calculi, 
aliquid ^ carnofi repcriatur^ W 
forcipis cavitate’ Rariflinie 'e- 
iiirri, fi unquam', calculus con- 
nafcitur Vefick Interim quo¬ 
que vix eft ut credam, calcu¬ 
lum poft fata olim fuifle inven¬ 
tum (uti nonnulli' perhibent) 
inter Tunicas Veficae , nifi i 
praegrelTa ulceratione, aut Ije- 
fioneVeficaSjaut ureterum pro¬ 
pe Veficam. 

3. Craffities hiyus Veficae 
excedit minimi digiti humani 
craflitiem. 

4. Ornamentum fimbria- 
ceum,quo ornatur didum bra¬ 
chium , inferyit primb, ut bra¬ 
chii vulnus ab amputatione 
producum, tegatur ^2°. ut vifui 
gratiam conciliet. 

, N«. yi. Foetus feptimeftris i 
aut inter fextum & feptimum 
menfem natus , hydrocepha- 
lus, cujus caput mole fuperat 
truncum & artus 5 huic quoque 
adftant quinqUe Phialse inaudi¬ 
tum quid continentes : ita Ut 
hiftpriam breviter recenfere 
mihi animus fir. Honefta quse- 
dani matrona, adhuc fuperftes, 
^Amftelodami pancratice vi¬ 

vens, 

gcntlijk, *t geen mcn feytvan *t 
aangroeijen yan de bteen aan dc 
Blaas, wanneer na het aihaleniet 
ylefighs pf vliefighsin 'tholyanie 
tangh blyfc zitten.: Want foopjt 
een Stecn is komcn y^aft te groeiJ 
jen aan de Blaas, foo ift feerraar. 
Ondertuffchcnkan ick oolc nauw- 
lijks geloven,' dat oyt een Steen 
gevondenis gewprden tuflchendc 
vliefcn van deBIaas (gelijk fommi- 
ge voorgeven) ten zy datdefclve, 
ofwelde Pislyders, daarfe haarin 
de Blaas inplanten, voor heen ge- 
queft of verfworen fijn geweeft. 
. ' Ten derdenfoo isdefe Blaas.foo 
dik 5 datfe de pink van een Men- 
iche indiktekomtte overtreffen. 

Ten y-ierden. De ornamentea 
van 't Catoen , en Franje, waar 
mededenArmverciertis, fijndaar 
toe ftrekkende ; Ten eer ften foo 
werd hierdoorde wonde gedekt, 
deWelke door 't affetten des arras 
veroorfaakt is 5 ren tv?ede foo 
geeft fulks een cieraat aan ’t onder* 
werpfells. 

Np, Vl.' Een vvaterhoofdig 
Kindje van fes niaanden,of tudchen 
defesde enfevende maahd geboo- 
ren, wiens hoofjc in groote het 
geheele verdere gedeelte van ’tlig- 
haamtje komc te overtreffen} ea 
ftaanuevens;’; felve nogh vyf vIeP 
fcn, otfthoudendeinhaarfoodani- 
ghe zaken , die ongehoort zijn; 
Weshalvenick yan njeninghe bea 
het verhaal, fokortals mogelijk is, 
hier te doen. Een feekere eerbare 
Vrouw, dienoghin volkomege- 
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rens , ante aliquot annos in 
partu verfabatur, mulieres ad- 
ftantes mc vocari juUerunt, 
quandoquidem cx voto partus 
haud fuccedebat; verum ante 
meum adventum pepererat di- 
dum hydrocephalum : obfte- 
trix autem, placenta extrada » 
percipiebat uteruni adhuc ohu- 
ftum, extraxitque , me pras- 
fente iteratis vicibus maflam 
quandam hjEterogeneam, qui¬ 
nis in Phialis a, me confcrva- 
tam , fibrofam , cellulofam, 
mollem j duram , imofpongio- 
fam, e qua fequentia emer- 

Phiala I. N®. Vli. notata 
continet portionem notabilem 
fupradidls fubftantije liJEtero- 
genese, e qua emergir integrum 
crus cum 'extremo pede foetus 
duorum triumve menhum, fi¬ 
ne corpore vifibili i circa cruris 
exortum ex dida fubftantia al¬ 
ter pes eruptus cernitur , fine 
vifibili crure; fi parumper in¬ 
vertatur Phiala, ibidenuo con- 
fpiciuntur in dida fubftantia 
foetus cjufdem fere jetatis cubi¬ 
tus & radius, a quibus caro, 
eo tempore admodum mollis & 
friabilis recellit, ab inordinata 

Thef.ir. & 

fontheyt tot 'Arnllerdam woont, 
yoor eenighe jaren fwanger zynde, 
raaktein den arbeyt, de byzynde 
Vrouwen deden my roepCn, na- 
dien ’t werk iiict naer wenfch 
gingh } edogh eer dat ick daer 

uam, foowas "'tgefeyde water- 
ooftdige Kintjc al gcboren 5 na 

dat de Vroetvrouw de nageboorte 
had gekregen , Ibo vernamfe de 
baermoeder noghbefet tezyn, en 
haelde in myn bywefen uit defel- 
ve, op verfcheyde reyfen , een 
byfonderevreemdeftoffe, dewel- 
kein y verfcheyde yleflen van my 
nogh bewaart word 5 en is defelve 
ftoffe iibreus of dradigh , faght, 
celiuleus, holligh en bolligh, op 
fommighe plaatfen hard, ook fpon- 
cieus, waar uit defe volgende za- 
ken komen uy t te fteeken- 

Ifet eerfte gks, getekent Nc. 
VH. onthoud in figh een groot ge- 
deeltc van de boven gemelde 
vreemde ftoffe, waar uy t een been- 
tje en voetje voprtkomt, van een 
fchepfeltjevan twee a drie maan- 
den draghts, Ibnder fightbaar lig- 
haamt je j nevens dit gefey de been- 
tje komt ons nogh een ander 
fcheenioos-voetje te voorfchyn, 
en dat uyt defelve ftoffe, Indien 

men defe yles een weynigh omme^ 
drayt, foo vernemen wy daar wei- 
derom in defelve ftoffe, de groo- 
teenkleene ellebooghs pypenvan 
een fchepfelken by na vander lelve 
ouderdom, hier van is het vlees 
afgegaaojwegens de tederheyr,en’t 

E rou 
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& rudiori trateione,, ailte> 
quam' mihi tradcire: voiebaiit 
cenfanguinei.: . 

Suh di(?ib|)edbv hhuS einer^ 
git digitus abfque vifihili ma¬ 
nu; huncce locum aculeo nota-r 
vi > ut citius ih confpedlum ve¬ 
niret., ,E regione did:orumre- 
periuntur duo pedes extremi' 
fine tibiis aut fcmoribus;c^tera ^ 
autem adeo fuhrcdnfufa, ut nil 
certi determinari pdflit ; Vid. . 
Tabi 3. Fig, 3. Thef. A.; r 

Ia fecunda Phiala Vllfl, 
notata, cerUitiftqiu^Uemagna 
portib^di^ lubfii^tist Kiitett):* 
gene^ in cUjUS 0s £xf 
mbri^ caffie Ic periprtio prfc 
tum, fitum tmnf#erfum occu¬ 
pat , genu autenrcartil^iabtim 
fpina indigitavft; 8ib.'dl6k) ^ntt 
alterum quoque efernitur fgentP, 
fiab quo unicus tantUtti digituS 
pedis ei^titUFf qUiriimo fiib 
liifee bmiiibus" viaria memb% 
fc. pedes, mauufquei, plus mi^ 
nusve perfera, vifui o GcUrrunto 
Vid. Tab. 3. Fig.: i. thefi 2.» 

In Phiala Tertia N**, IXiMa^ 
jor moles ditiae fubftantis con- 
fervaturdn eafequentia luftrare 
licet. 

Ex infima hujus fUbfFantfae 
narte exeruntur duo crura ma« 
^ le: 

rou behandelen i eer rriy de vriildfe 
Welve ter haud jWildeh ttellea, 

- Oiider‘ de ^efCyde yoet I^mter 
een vinger df toori: td vodrfchyn^ 
fonder mertelykehabd: C^' defd 

kats heb iek: een doorhtje gefta- 
e.n, pp dat hetcasteveerdigcria 

’t ^fighxe foude komen. 
‘ RegKttegen over Eet gef%den 

Wefden tWet: vqetjens geVPndea 

fbnderdatmen fcherten*, pf dy^ea 

jgien fcan j het vCrdbt is' coafuy efl 

verwart’, d^eraiet lekers vaU^ 

feggi^ is.Ziec de 3 pikat:if%.3i 

dk fi.Cabimt. , : . : _ , ! . : 

'in de 2r Vles,gftekefit N^HI; 

werd pdkgefiea een gred tgeded* 
'te^van de &5vengemelde vrebmde 

ftolFe, in wiens opperfte gefiett' 

werd een dy-beent je,'t welk vlecs- 

loos, ja ookbeen-vlies-Iocs iS) ’t 

felyeleytpyerdwers; dekaie kicr 

vaU, kraak^nigfiiyhdeV Bebi 
bp-kmet eendcctUde' aangeweteii 

©nder defe gefey dfe fcnie,Het ffitS 

:i3Pgih>eea tweede-kniek en- ondbl^ 

defekniPkomtctaieetiiglietPoat^ 
.yporfehyafj- ais mede fpp?vgrct5P* 

nenhaar onderlgefeyde veiifohey* 

de ledcmatea, ais voetjens en imd-, 
tjes j waar van d’eene meer,- d’aB- 

detmin vclmaaktheyt heeft.^ Ziet 
'dejpla^j figri^ vandiciGab. 

In de derde t^les geteekcnt N®. ■ 
JX. Averd een grUter deei van de 
gefeyde fipffe gecPnferVeert 5 
defel ve kan men defe- volgende 
kenbefehouwen. 

Uyt het enderfie gedeelte van 
defe fubftantic komea twee qoa' 

Ejk 
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Iijkg<?iuaakt-e:beentjensj ais mede 
eenaFmtje teiVOGrrcliyn, hier on- 
der ly de feheentjens ;.byfter 
krpm. 

Ii conformata, quibus aflbcia- 
tur quoque bracfiium, eodem 
loco !?tnetfum. In hifce mem¬ 

bris Tibiae maxime funt incur¬ 
vatae. 

Di^a membra oriuntur ex 
particula rotunda di^ae Tub- 
ftantjLae»abdomini exiguo analo¬ 
ga, Jnfuo medio inftruda par¬ 
ticula propendenteloco penis. 

Phiaia-nonnibii, inverla, ia 

cohfpeftum venit pes fine vifi- 
bili tibia, Vid. Tab, 3. f ig.-x. 

Phiala quarta portio¬ 
nem infignem fupradiiftae fub- 
ilanti^ retinet, e cujus fundo 
clunis oritur cum integro cru¬ 
re , fc. Femore, Tibia, ^ pede 

extremo^ per horumit^ti- 
ciem repunt tendines'mufeuio^ 
rum j^ifibiles , fubllantia car- 
nofa aboliti 

iDi^us pesvidetur exarticu- 
4ams,inferiores enim epiphyles 
pfiis Tihi^ & femptis pro¬ 
prium non occupant locum. 
An a mala conformatione in 
mtero- prognata, ..^^fecus, af¬ 
firmare nequeo. ^ 

•Supra di^um elunem, fim 
tranlVerlb, reperitur alterum 
os tibis, cum.anncxo ofiefura:, 

qus. muiculofa. fubftantia or¬ 
bata, nuda cernuntur. 

Sti- 

Defc gefeyde Icdematen komen 
voort uy t een, roHd,g€deeIte van de 
gefeydc ftoffe ^ dey/ejke een b^yk- 
jc yerbecldendc, in ""t midden ver- 
fictt is van ecn uythanghfelken, 
’rwclk een roedeken reprefenteeri 

Defe gcfeyde Vles wat omge- 
dra5^zynde, vertoont figh aldaar 
een • voctje -ibnder merkelykc 
fcheeHtje. £kr de.^. plaat, fig.. x. 
i ;Bc vierde Vles^geteekqnt Na, 
X, ;onthpud ia figh een: groot ge- 
deeite van de gcfeyde iloffe ,' Uyc 
vriens onderfie een bil voortkomc 
met cen geheelbeen, datis, dye^ 
ibheen, cn voet, langs defelvelo* 
pen ‘de peeskens van de ipierqens 
fightbaarlyk ^ - alfoo' het vleefigh 
wefen te niete gedaan is. 

jjpiti gefeyde .yoetfe fchynt uyt. 
•leet te ;2;ijn , nadien: de onderde 
aanwafienvan^t £cHeen en dy becn 
'uyt liaarenatiiurlyke plaatfen ge- 
weken zyn. Of nu defe quade ge- 
•ftelteniffe inde baarmoederYOort- 
gekomenis, ..ofniet, zulkxenkan 

iicJcnietvGGrfekerzeggen, .. 
Boven defe^gemelde HI vint 

, men een twedcoverdwersleggend 
fcheenbeentjen, ais mede hetkuyt- 
beentje , dev/elke van haar vlees 
ontblpot zynde 5 ons bloot voorko^ 
men. 

. E -z 
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Supra dida ofTa emergit 

quoque ex prsefata mole pes 
extremus, qui nullum commer¬ 
cium habere videtur cum mox 
citatis offibus. 

Phiala diifla non nihil inver- 
fa videnda fefe exhibent rudi¬ 
menta duarum manuum, qua¬ 
rum lingulae ditantur tribus di¬ 
gitis minus perfeci unguicu¬ 
lis, quamvis inftrudis^vid .T ab. 

3-F‘g-y- 
In Phiala quinta , N°. XI. 

notata, continetur portio ejuf- 
deni fubftantiae $ in qua nulli 
artus vifibilesreperiunturper- 
feifli. 

Not. Quoque funt fequen- 
tia. I. Quod omnia fupra cita¬ 
ta membra videantur eflb;triom 

, fere feptimaharum. ; . / ; 

a. Nufquam videri potefl ca¬ 
put perfe<fl:um , quamvis cor- 
pufcula intermixta reperiantur 
rotunda, capitula mentientia. 

3 .Ofla fupra memorata,jam- 
jam in lucem edita, erant carne 

’ molli inveftita, rudiores autem 
manus fricando annihilarunt 
carnem variis locis > antequam 
mihi traderentur. 

4. Quod hic latus campus 
nobis occurrat diflerendi, ve¬ 

rum 

. Boven de gemelde beenderfcens 
komt ook te voorfchyn, uyt de 
meer verhaalde vreemde ftoffe, een 
voetje, ’t welke geen gemeenfehap 
fchync te hebben» met de aanftonu 
vermelde beenderkens. 

Defe Vies een weynigh omge- 
drayt zynde , vertoonen haar de 
beginfelen van twee hantjens, waar 
yan.yder voorfienisvan 3 niet wel 
volmaakte vingerken?, hoewelfe 
met nageitjens befet zyn. Ziet de 
3.plaat, fig.5. Cabineta. 

In de vyfde Vies geteekent N®. 
XL is mede een gedeelte van de- 
felve ftoffe > in defelve en vint men 
geen volmaakte Cghtbaare lede* 
maten. ’ 

Hier flaan o pk defe voTgen de za« 
ken aan te mcrken. Ten eerilen , 
dat alieide hovengemelde -Icdema- 
■tenfebyneh te zyri van foodanighe 
feh€pfeiken%- dicontrent j maan- 
‘denfyhgedragen. # 

Tentweden. Datmen nergens 
,een volmaakt hooftje kan zienjhoe- 
. wel datter ook ronde onvolmaakte 
lighaamtjens onder 'vermebgfat 
zyn, dewelke na hooftjens gelij- 
ken. 

Ten derden de bovengemclde 
beenderkens waren alie met vlees 
omvangen, foodraalfe ter wereit 
quamen, edogh door het onfaghc 
handelen ifler op veele plaatfen ’t 
vlees afgegaan, eer my defezaken 
ter handgeftelt wierden. 

Ten vierden. Dat ons hier een 
ruym vclt open ftaat, ora over de¬ 

fe 
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rum illud extra fcopum meum 
hoc ellet, qui, ut fupradiftum, 
brevitati ftudeo. Hoc tantum 
in medium profero, me in ea 
efle opinione, quod eo tempo¬ 
ris pun(fto, quo fuit faceta gra¬ 
vida honefta illa matrona, 
plura ovula fuerunt fimul tadfa, 
aut foecundata: unde confufio 
eorum fubfecuta eft, cum per 
dudum ovarium fimul uterum 
intrarunt. 

5'. Not. Quoque, itante pri¬ 
mo matrimonio fefe nunquam 
utero geffifle, Sc quod primus 
fuerit partus, de quo^ feci fer- 
monem , flante hoc fecundo 
matrimonio, in quo plures po- 
ftea peperit liberos fanos* 

N'’. XII. Phiala , in qua 
Arteria fplenica Vitulina, ce- 
racea materia rub. repleta, cu¬ 
jus ramuli in fafciculos exeunt, 
fuccofos & folubiles. 

Not. fafciculos craffiores 
eflein liene vitulino quam in 
humano , & per confequens 
confptftiores ; praeterea, quia 
Lien vitulinus; deftituitur ra- 
mificationibus venofis, ea pro¬ 
pter fafciculi di(fli luculentius 
in confpe^tum veniunt. In 
homine vero ramuli venofi vix 
amnes repleri pofTunt, unde fi- 
brofl quid prae fe ferunt, vi- 
fumque facpe decipiunt. 

fezaken te raifonneren, maarzulks 
zoude buytenmyn ooghwit gaan,. 
nadicn ick voorgenomen hebbc» 
kort te zyn. Dic alleen zal ick feg- 
gen, namelifk dat ick van gevoe- 
lenben, dat op diepunfdestyts, 
ais defe Juffrouw fwanger wierd , 
verfcheyde eyerkenstegelijk aan* 
geraakt, ofvrughtbaar geworden 
lynde,ondercen fyn verwart ge¬ 
worden, ais ’t famen aghter den 
anderen in de holte van de Baar- 
moeder fyn gekomen. 

Ten vyfden. Soo llaat ook aen 
te merken, dat fy ftaande haar eer- 
fte Huweiijk , noyt gekindert 
heefc , ais mede dat dit de eerfle 
reyfewas, dacfequam te bevallen 
van haar twede Huwelyk , waar 
na datfe ook nogh verfcheyde kin.- 
derengebaartheefc, diegelbnc en 
welgeftelt waren. 

No. XII. Een Vlesje met de 
flaghader van cen Kalfs, milt, de- 
felve is met een rootwaffighe ftof- 
fe opgevuit, wiens takjens in fap- 
pighe en fmekbare bundeltjem 
lermineren. 

Aanmerkt dat defe bundelkens 
dikkerzyn ineen Kalfs mile, ais 
wel in die van een menfch, en by- 

evolgh fynfc ook in defelve fight- 
aarderj. daaren boven komen fy 

ons ook kkarder voor in een milt 
van een Kalf, om dat de ader ta- 
kloos is: maar in een menfch kan 
menalle desaders takjens nicc foo 
wel opvullen , '^aar door ons de 
milt dradigh voorkomt, en ’t ge- 
fight meerraaalen bedriegt. . 
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No. XllL Lien humanus li¬ 
quori limpido quoque immer- 
fus, • ut omnia diftindius vide¬ 
ri polTint. 

Not. I. Simulae arteriam 
fplenieam ceracea materia ru¬ 
bra infarciebam , plurima 
quoque venula replebantur, id 
quod fepiffime, ii non femper, 
contingit 5 unde facium, quod 
plurima venulae rubicundae, 
alis, autemgrifeo colore funt 
-prsdits; fioc fiquis non reftie 
animadvertat j facile perverfe 
judicaret, venofum genus, fi- 
brofum eile, cum contra Lien 
humanus fibris fit deftitutus, 
quantumvis vitulinus iis ftipa- 
rus. Vid. Reip/in ^tft. Fro- 
blem..^. 

2,. Lienem liumanum inter¬ 
ne prorfus efie deftitutum 
glandulis, & cellulis a nonnul¬ 
lis authoribus deferiptis, j& ds~ 
pi^iS;. 

3. inter difts arteris extre-* 
mitates,varis hic funt, quibus 
extremum fuccofum adhuc co- 
hsret. 

N°. XIV. Phiala , in qua 
pueri ftomachus, cum annexa 

gula 

N°. XIII. De milt van eea 
menfch, leggende in een heldcr 
voght, tcD eynde men alles te 

, klaarder fouden kunnen zien. 
Aanmerkt teneerften. Dat fq© 

dra alsick defc milt met een rood- 
waffighe floffe vervulde»foowier- 
den ook te gelijk feer veele ader- 
kens vervuit, 't vrelk indknket 
niet altOQS en gefehiet, fojo gebetirt 
het eghter feer dikwil?, waar door 
ons.dan hier feer veel aderkens roQt 
voorkomen, de ander in tegendeei 
5iyn grauw van couleur geoieven.; 
indien iemand fulics niet welenob- 
ferveert, foo Tonde hy light een 
verkeert oordeel-komen te veilen, 
en fuftineren, dat het ader jghewe- 
fen, fibreufe deeltjens vvaren, hoe- 
wel men in tegended befpeurt, 
dat de milt van een menfefigeea 
fibren of draykens en heeft, hoe- 
weldiederltalveiendaer van ver¬ 
vuit is. Ziet het antwoord na op de 
4 voorgefielde brief. 

Ten tweden. ^oo; fiaat aen te 
merkenj dat de milt van een men^ 
fchc.van binnen gants.geen klier- 
tjens enheeft, nogh ook eenighen 
eellekens, hoewei ee-nig-e Auteu- 
ren defelve befchre.ven, en ook a£- 
gebeeJt hebben. 

3. Onderdefcrfiaghaderen uyt* 
.eynden zijnder verfcheyde aaa 
devvelke de fapryke uyteynden 
noghvaftzitten. 

N o.XI V. Een Vlesje met voghr» 
waerin onthoudenword een Jon- 

gens 
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gtila & omenti pariete anterio- 
, i fundo ftonTachi^ depen¬ 

dente. 
Not. I. Huncce ftomacHunt 

naturali, ^ vivido colore, non 
Iblum elle prasditum , verum 
etiam naturaicmrefervaflfeforr 
mam j & magnitudmemi 
a.Omnes arteriae,per ftomachi 

fuperficiem exterioremdiflemi- 
natae,vifuioccurrunt,quae autem 
fundum perambulant, max* 
parte fubi^ quali finire, & de-, 
truncari videntur, eum contra 
interiora petentes , potiores 
ramificationes fuas diftribuunt 
per Tunicam nerveam » unde- 
longe pluribus fuperbit ramu^ 
fefanguifiuis, nerveaTunica 
quam carnea , aut Gammunis> 
Vei etiam viilo^ 5 id quod no ¬ 
tatu dignum efiecenfeo : imo 
judicandum videtur , arteria¬ 
rum extremitates in liae tip 
nka- aliquid peragere, quodin 
casteris tunicis ftomachi-non 
fit t Tanta enim fanguinis 
eopi^ , quanta hic loci reperf- 
fur, non indiget di^t^a nervea 
tunica , ad fui nurridonem, 
aut calefadionem. Ego exifli- 
mo in iffis extremitatibus arte- 
riofis ex contento elaborari; 
^fegregari humorem ferofum, 
quo inteftina humedantur; & 

gens maagh , met des felfs floh- 
darm, alsmedehetvoorftegedeel- 
tevan*tNet, ’rwelkvan den boi 
dem desmaaghuafliangc. 

Aanmeikt ten eerften. Dat defe 
maag niet alleCn fyn natuurlijfce en 
levendige couleur, niaar oofc fyn 
forme en groote behouden heefr. 

Ten tweden. Soo komen ons in 
defeive. voor de flagfaaders, dewel- 
ke langhsde buytenfte oppervlak- 
teloopen, maar die gene, dewel- 
ke haar ontreiit dc grond vertoo- 
nen, fchynen haalligh te eyndi- 
gen, en alsafgernedente wordenj 
dkarfe in tegendeei na Binnen lo- 
pende^ haar vGornaamfte takken 
door het^enuwaghfighe vlies ver- 
Iprqdeni,- waar doorhctfelve veel 
rykervan bloetvatjens isV ais wel 
hct vlefigejof geraeene> of ook 
■wel hecfiuwele VliesjYgeeiiaan- 
merkens weerdigh is?'']a daar uyt 
foude men mogen oordeelen, d^t 
de uyt eynden dsr flaghaderen in - 
dit viies lets uytwerken , ’t geen 
indeandefe vliefen van de maagh 
nia en weidvolbraght: want foo ' 
grooc een quantiteyt bloecs •, ais 
wel hier ter piaatfe werd gevon- 
den, en heeft dit zenuwaghtighe 
vlies niet van noden tot defTelfs 
verwarminge, nogh tot hare voe- 
dinghe. Mynverti-ouwen is, dar^ 
uyt de voghten, die in de ilagb- 
aders vae dit gefeyde vlies onthou* 
den worden, een fereufe voghtig^ 
heyt gemaakt en gefcheyden 
Word, waardoor het gedarmte, 
bevoghtight word, en alfoo fchry f 
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fic attribuo diftis extremitati¬ 
bus arteriofis, quod alii pecu¬ 
liaribus corpufculis rotundis, 
quse gkndulje audiunt, attri¬ 
buerunt : qus ita didae glan¬ 
dulae , mihi nil aliud funt, quam 
diftae Vafculorura fang: extre¬ 
mitates fuccofae, quafi in glo¬ 
bulos oblongo-rotundos, imo 
rotundos,' Scinfafciculos con- 
gcftae. 

Ratio , quare hoc fuftinere 
cepi, fequens eft. Cum ccra- 
cei materia rubra replerem ar¬ 
terias mefentericas, dida ma¬ 
teria propellebatur ulterius per 
ita didas glandulas in intefti- 
norum cavitatem, Sc hoc fae- 
piffime mihi contingit. Prste- 
rea inteftinum duodenum in- 
verfum , cujus arteriola erant 
repletas, indidi liquori , poft 
macerationem in Aq. iimplici, 
teperi ita didas glandulas mi¬ 
liares inteftini duodeni penicil¬ 
lorum modo eide difpofitas. De 
hoc objedo ftilius in fubfe- 
quentibus Thcfaurorum def- 
eriptionibus. 

3. Not: ^fophagum hujus 
llomachi ira ede prsparatum, 
ut fibras mufculofas & longitu¬ 
dinales , quarum ope asfopha- 
gus, ubi neceflc eft, abbrevia¬ 
tur , hic luculenter conlpici 
poffint. 4. 

ik dit toe aen dc uyteyndender ge- 
fcyde flaghaders , geen andcrc 
toegeeygent hebben aen fekcre 
byfonder.e ruwe lighaamt)ens,dic 
fy kliertjens noemen, by my niet 
anderszyndealsdie gefeyde fappi- 
ge uyteynden der bloetvatjens, 
deweike ais ronde, en ook rond 
en langhe bundelwyfe bollekens 
haarvertonen. 

Dc reden, waarom ick fulksheb 
begonnen te fuftineren is defe, 
wanneer ick de flaghadeten van’t 
darm-fcheyl quam op te vullen met 
rood-waffighe ftoffe, foo wierd 
defelve verders voortgedreventot 
inde holte van’tgedarmte, en dat 
door defe alfoo genoemde klier¬ 
tjens , en zulks wcdervaart my feer 
dikwils. Daarenboven foo heb ick 
den 12 - vingeren darm wiens bloet¬ 
vatjens opgevulc waren, omge- 
keert en in een voght gehangen, 
na dat ikfe ijn fchoon water te weke 
geftelthad j en alfoo bevond ick, 
dat de alfoo genoemde geerftwyfe 
kliertjens van den iz-vingerigen 
darm penceels wyfe geftelt waren. 
Edogh hier van breder in dc be- 
fchryvinghe der volgende Cabi- 
netten. 

Tcn derden. Soo ftaat hier tc 
confidereren, dat de flokdarm van 
defemaagh alfoo tocbereyc is, dat 
de mufculaire draden , die na de 
lenghte loopen, en waar door de 
flok-darm wertverkort, wanneer 
fulks nodig is, hier feerklaar tc 
zien fyn. Ten 
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4. Quomodo nervi, per fto- 

•machum diftributi, ad latera ae- 
ibphagi defcendunt, hic ab uno 
latere videri poteft. 

5. Omentum myriadibus 
arteriolarum fcatere hic con¬ 
flat^ ad extremum enim ufque 
repletae :funt ceracea materii 
rubri. Quia autem hoc a ne>. 
mine haftenus ita vidi aere ex- 
prcflum, operae pretium efle 
duxi, hifce Tabulis infercre. 
Vid. Tab.y. Fig. i. Thef.i. 

6. Omentum in ftatu iano 
nullis foraminibus efle pertu- 
fum, (quamvis contrarium va- 
lint, & in figuris fuis exprefle- 
rint nonnulli) liquido hic con¬ 
fiat , in difto, (& caeteris a me 
confervatis omentis. Monen¬ 
dum tamen fi fufpenfa manu 
haud tradetur omentum, fa¬ 
cillime foraminofum fieri. 

N°.XV. Puerorum renes, 
in liquore limpido conlervati, 
quorum fupremus a capillo 
dependens., naturali colore ru¬ 
bicundo perfufus, ex parte fe- 
paratus eft, a prima & extima 
tunica, adipofa dida , ut fu- 
perficies inaequalis in conlpe- 
dum veniret. 

Haec inaequalitas fuperficiei 
Thef.Il. in 

Tenq.Op watwyfcjdatde zcnu» 
wen, die door de maagh pafleren, 
langsdezyden van den flok-^darm 
lopen,kanmen hieraan eenezy fien. 

Tenvyfdcn, fooblykc hethier, 
dathetNetverfienis met duyfen- 
de van flaghaderkens, door dieii 
dcfelve tot haar uyterfte vcrvult 
zijn, met een roodwaffighefiofFe 
En nadien ick tot nogh toe nie- 
mand gevonden 4lebbe, die het 
felve dufdanigh in figuren heefc 
dben verbeelden 5 foo doght het 
my -de nioeyten waardigh te zijn., 
*t felve in defe myne Plaaten in 
tcvoegen. de yyfdePlaat, 
Fig. i.Thef. z- 

Ten fesden. Soohlijkt het hier 
klaaf, *dathet Net in een welge- 
fteltihenfche metgeengaten door 
boort is , niet tegenftaande dat 
fommighe Authcuren *t felve ter 
contrarie met-gaten befcbreven , 
en in figuren verbeelt hebben. 
Eghrerfoo dientmenaghtinghe tc 
geven, ^at, ten fy men ’t felve 
leeriomfightighkomt te behande- 
len, ’t feer light gaten in figh 
kryght. 

No. XV. Nieren van "kinderen 
ineenhdder yoght geconferveerc 
zynde j waar van de bovenfte aan 
eenhayrt jehangende, natuurlijker 
wyie, rood van couleuris j defelve 
is ten deele geicheyden, van ’t buy- 
tenfte en fmeer viies , ten eyndc 
men die ongelijke oppervlakte 
zoude komen re zien. Defeonge- 
lijkheyt ofoneffenheyt.isfoo confio 
derabel in die ouderdam, dat de 
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iii ea mte confiderabilis eft,, Nkren yan jonghe Kinderen,, 
uttiuerofuni & foetuum reftes veiBeelden t'famengeftelde: 

videantur glandula conglome- 

ratse, idquddtamenlocumba- 
bere non conftat.. 

Dida membrana adipofa in¬ 
numeras particulas adipofas fl- 

bi habet connexas, forma pkr 
nas, rotundas oblongp-rotun- 
das , imo&af%ulares; & hoc 
diflind:ius videri poteft infe^ 
tU j quam in state pro vediori^ , 
Prsdids particuls^ adipofe,. 
&nt proprie celluls adipofs, 
Malpichio; difts , circa quas 
notandum.quamvis dicantur a- 

dipofae cellutej&revera adipo- 
fae fiht in vaccis, & ovibus, de 
homine tamen minus proprie' 
dici, quandoquidemmullus a- 
deps in toto corpore humano 
repetitur,&per confequens in¬ 
epta divihb , quam autho res 
faciunt, fcilicet in pinguedi- 
nemjproprie di(5l:am,& adipem.. 
Nam quod dicitur adeps circa 
renes , omentums cor & me^ 
Ibnterium didorum anima¬ 
lium;, illud vera ^ngiiedo eft 
in corpore'humano , proptereai 
quod in homine non folum vi¬ 
vo , vetum^ etiam in cadavere, 
recenti , admodum mollis exi- 
ftit, idque haud lolum fub cu¬ 
te, verum etiam circa cor & 
ceteras diftas partes, a calore. 

digh 

Dit gefeyde Smeerviies, isbe* 
fet met ontallijke platte , ronde, 
rond-enianghe, ja ook hoekighc- 
fiiieer-deeitjerts j en dit kan men 
klaarder zien in pas gebore Kin* 
dcrkens, ais jn bejaarde Perfoo*- 
nen. 

Defe gefeyde deeltjcns fijn ey- 
gentlijk de fineer-cellekens van^ 
Malpighius, ontrent dewelke men 
te confideren heeft, dat alhoewel- 
fe fmeer-eellekens geheten wor- 
den, enin de Koeycn en Schapeo’ 
waarlijk' zulks zyn j-eghter fob kan 
men met waarhey t niet 2eggen,dat 
een Menfch foodanighe fmeer- 
cellekcns heeft, nadiengantsgeen- 
imeer of talk in ’s Menfchen lig- 
haam gevonden word j want 
geetimen ontrent het hert, net>* 
darmfcheylen nieren, fmeer heer, 
in de gefeyde Beeften» ’t felve is 
waarlijk Vet inde Menfchen, en 
by gevolgh foo is die verdeelinge, 
dewelke de Autheuren maken 
van Veten Smeer, ( anders Tallt: 
geheeten ) rakende ’t lighaam 
van een Mdnfch, gants onnut,- 
aangefien niet alleen in een leven- 
digh , maar ook felfs in een vers^^ 
geftorve menfche, het vet niet al* 
ken onder ’c vel, maar ook felfs on¬ 
trent het harte, en d’andere gefey- 
dedeelen, feerfaght is, fmeltende 

ligh- 
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digitorum facile liquefceas, 
imo nili coerceretur in cellulis, 
difflueret faepe in corpore vivo, 
a motu nimio, acftate excitato. 
In equis quoque nullus adeps, 
fed mollis pinguedo, unde eo- 

vifcera obeflora fada, a 
nimio calore corporis agita- 
done facpifflme pinguedinem 
effundunt in cavitatem abdo¬ 
minis, praefertim ubi cellula: 
jufto tenuiores fuiit. 

Dixi fuperius pinguedinem 
bumanam admodum ede mol¬ 
lem,non folum in corpore vivo, 
verum etiam RECENTER de¬ 
nato , quia experientia edodus 
fum, pinguedinem humanam in 
adipem nonmro degenerare, 
in cadaveribus obeiioribus, 
viginti & plutes annos poRhu- 
mationem.In ea degeneratione, 
in tumulis fa0:a, non folum 
inducefcit pinguedo , verum c- 
tiam color ejus fit niveus. Con- 
liderandum etiam qucTd in om¬ 
nibus cadaveribus ejufmodi 
mutationes haud fint ohvi.3?; 
fed in iis, quae fepiilta funt loco 
humidiori, & profundifflmo. 

in fundo hujus Pihial*e vir 
funtur renes puerorum, fatu- 
rati ore rubedine perfufi, quia 
vafa fang. in torum funt re¬ 
pleta. 

lightdijk .door ’t handelen onfcr 
warme vingeren. Ja ’t felve foude 
menighmaal in de Somer van al te frootebewcginghe in een levend 

4enfehe.komen ce fmelten, teii 
ware het in de celleltens by e.engc- 
bouden wi,ei-d. In dfi Paerden en 
yint men mede gecnfmecr, maar 
alleenfaghc vct» ’r w.elk meerma- 
lendooral ce groote beweginghe 
en vcrhitiinghe in de holce van ha- 
rcnbuykuyrgcftortword, infon- 
derheyx ais hare ingewanden met 
veel vets befec. en -de cellekens 
alte teer zijn. 

Hier vooren hcb ick gefeght^ 
dat ‘s iMenrchen "vet feerwedcis, 
en dat niet aheen in een levendigb, 
maar ook -felfsin V ERS afgeftor- 
ve raepfchen, om dat ick door on- 
derviiidingebevondenbebbe, het 
vet vah een Menfcbe in Smeerof 
'Talkontaartteworden, en dat in 
vecte Tykeii, dew-eike twintigh 
en meer Jaaren begraven waren. 
indefe onraai-dinghein :de graven 
VGortgebragbt y en svord bet vet 
niet alleen hart 5 maar’t wotd ock 

■wit van CGuleur. 
Staat ookaan te merken, dat 

foodanighe veranderinghe in alie 
Eyken niet te vindenisj maar al¬ 
leen in die gene,dewelke feer diep, 
en in v Ggfatigheplaatfen begr aven 
zijn. 

In de grondvan defe Vles wer- 
den nogli daar en boven Nieren 
gefien van Kinderen, dewelke 
rood van couleu r zij n. 

F 2 N". 
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*No, XVI. Phiala in liquore continens Pueri Veficam urina, 

riam, cum poftica parte penis, ut & proftatis.- 
Not. i,Di<ftam penis portionem, a feta dependentem, na, 

turalem fitum, figuram, incurvationem fub oilibus pubis» ut & 
craffitiem, refervafle. 

2i> Utrumque corpus nerveofpongiofum majus, ut & minus,, 
eeracei materia efle repletum. 

3* Septum nerveum , corporibus duobus majoribus interfio 
tum, accurate videri poteft in hoc fubjedo, ficuti & proftats,, 
fub oflibus pubis protuberantes. 

4. Ureter unius lateris gaudet arteriolis variis» , nec non ner¬ 
vis, fecundum longitudinem proferpentibus. 

N°. XVII. Phiala, in cujus N». XVII. Een Vies, in wiens 
voght gefien Word de Poort-ader 

N°. XVII. Phiala, in cujus 
liquore innatat Vennports: vi- 
tulina, artificiofiffime repleta vaneenKalfiW, feer tonftigh 
cerace^^ materii flavi; Inter .meteeageel-w^gheftofFeopge- 

. . vult. iOnder allc de preparatien,, 
omnes wsparationes . quas die ick oyt gemaaktfebte, enis 
unquam feci, haud minimum defegeenfititsvande minfte, aan- 
locum occupat , , ramuli enim : gefien des felfs alderfijnftc takjens 
minutiflimi funt. confervati & . vervult en geconferveertzijn, en; 
repleti, qui tanto funt numero, fip defe foo groot in getale, ais 
ut tale quid nunquam viderim, icknoyt fulks gefien hebbe. 

*N°.XyiII. Puellae pudendum, naturali colore praeditum , 
& ita confervatam, ut jamjam a corpore videatur feparatum ,. 
aut excifum. 

No& I., Inter nymphas,., fiib meatuufinario, Membrana hy- ■ 
men luculentiffime videri poteft^ 

2. ; Supra..meatum urinarium ^ caput clitoridis cum ejufdem 
praeputio confpiciuntur.- 

3. Sub difto pudendo exai^iffime videri poteft ; ubinam' cutis 
perinaei finem facit, & quafi, in membranam degenerat rubi¬ 
cundam, & aequalem j cum contra cutis nonnihil alperior ap¬ 
pareat... 

a-sser 



of II. ANATOMISCH CABINET. 45 

ASSIR Qqartus. 

N®. I. J^Culus infahtis cum 
Vj/portione exigua offis 

frontis. 
Not. I. Orbita ablata, ut 

mufculi oculares in naturali li¬ 
tu confpicipoffint. • 

2, Quomodo nervus, fiipTa’ 
dictos mufculos,& ulterius per 
foramen offi frontis infculptum 
proferpens, per pinguedinem, 
ffiufculum & cutem frontis di- 
ffribuatur ,. liic oppido quam 
bene videre licet. • 

3. Mufculi naturali colore 
funt imbuti;;- 

4: Phiala nonnihil inverf£, 
confpicicndasfefe exhibent o- 
culorum Tunicae Sclerotica, 
Choroidea , Ru^^^fchiana& Re- 

.tina, 
N^II. Placentae uterinae hu¬ 

mans portio, materi^ ceracea 
repletai 

Not. I. Placentam^nuUis 
glandulis elle ditatam , ficuti 
authoresautumant, hic lucu¬ 
lenter apparet, luculenter in¬ 
quam , quandoquidem obje- 
(3:um tali modo prsparatum 
eft, ut nemo hoc vifo ^ poft- 
kac de veritate ftrudiurs dubi- 
tareppffit j !nihil enim placen- 

tss- 

DcVierde PLANK. 

No. I. "CenKints Oogh meteen 
illdeen ftuk van’t voor- 

hooftsbeen* 
Aanmerktteneerften, dat hier 

het oograd weggenomen is, op dat 
alfoodeSpierendesOoghs in hare 
natuurlijke plaatfen fouden kon- 
ncn werden gefien, 

Ten twedcn. Hoe, en op wat 
wyfe een zenuw over de gefeyde 
fpieren komt te loppen, en foover- 
dersdooreengatvan'’t voorhoofts 
Been lopende, figh komt te ver- 
fpreydeh door *t vet, voorhoofts 
fpier en'vel 3 zulks kan men hier 
feerbequamelijk zien. 

Tenderden. Defe Spierenheb- 
benhare natuiwlijkecouleur. 

Ten vierden. De Vies een wey- 
nighomgedraayt zijnde, fqp ver- 
toonen haar het harde, aderagtige, 
netwyfe 3 en Ruyfchen vlies. 

N®* ri. Een gedeelte van de ‘ 
Moerkoek , met een waflighe ilof- 
fe vervult. 

Aaumerkt teri eerften. Dat inde 
Moerkoek gantfch geen kliertjens 
zijn tevinden, hoewelde Autheu- 
ren ’t felve fuftineren, zulks biykt 
hier klaarlijk. Ick fegge klaarlijk, 
nadien dit voorwefp op foodanigh 
een wyfe toebereyt is,dat nicmand, 
dit gefienkebbende, aande waar- 
heytjnaheen langer fal twyfelen; 
want ick en hebbeniets van'’Efel- 

F 3 ve 
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tx ademi, nec digitis fricavi, 
folummodo ceracei^. materi^ 
flavi replevi vafa tanta cum 
dexteritate, ut ne minimus 
quidem ramulus fit relidus 
yacuus & intadus. 

a. Nufquam offendi vaforum 
■fanguineorum extrema , quse 
tantam analogiam habent cum 
iis, quscoaftituunt corticalem 
cerebri fubflantiamquam 
placentse utearin^e vafa, 

3* Nullum reperi Vifcus,, 
(licet quoque conftituatur ex 
vafis , prout Lien :&c.) cujus 
ramificationes minores adeo 
iSnt copic^ae, quam in placenta 
uterina. Vid.vTab. VI.Thef2,. 
Ramorum linealium , hepa¬ 
ti eorum, Renalium , Placen¬ 
tae uterina, &c. dguras reprae- 
fentantem. 

Hifce rite perlpedis facile 
erit judicare, vaforum fangui- 
nfeorum extrema fummopere 
inter fe differre dc hoc non fru- 
ftra! 

4. V afa fanguinea,placentam 
'Uterinam conftituentia, neuiji- 
quam uniri cum vafis fangui- 
aeis uterinis in fequenti The- 
fauroftertio offendbte ^decrevi, 

ad- 

vevoorwerpweghgenomen, oc3c 
en heb ick*c felve met geen vinge- 
ren geknuffeltofgevrevenj alleeti 
maar heb ick met een .waffigiie 
floffede vatenvefyuJr, endat luet 
foodanigh een behendigheyt, daj 
niet het minfte takje ongevult oi 
kdigh is gebleven. 

Ten tweden. Nergens hdb ick 
cenighc uyt&yndenvanblc^tvatcn 
gevonden , die foo groot een over- 

" eenkomffe hebbemer die^ dcwel- 
ke de fchoriSghe fuhftamie der 
Rerflene maJeen , ais wel die van 
deMoerkoek. 

Ten derdesi Hoewelder meer 
inwendighe partyen zijn, dewel- 
ke uyt loutere vaten haar beftaan 
hebben, gelijk de Milt enanderc 
deelen meer, foo en heb ick 'er 
noghtans geen gevonden, wiens 
kleene mkjens foo menighvuldigh 
jzijn, ais wel die vaa de Moerkoek 
Zietde (^Plaat vandit twede Cabi- 
net, repreiienterende de figuren 
van takken van Milt, Lever, Nic- 
ren, Moerkoekenanderemeer. 

DeCe dingen wel dooriiea zijn- 
de, ioGralmeniighckunnnn oor- 
deelen,dat de uy teynden der bloet.- 
vaten van den anderen vcel karnen 
re verfchiilen, en dat niet te ver- 
geefs! 

Ten vierden. Dat dehloetvaten, 
die 'de Moerkoek maken, geen- 
lint-s vereenighc worden, met die 
varideLyTtnoeder, heb ickvoor- 
genomen te vertonen in de be- 
ifchryviiighe vj^n 't derde-Cabi- 
uet^'daar by voegende eenighe za- 
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additis nonnullis, que ab aliis 
fiititiiegleda. 

N". 111. Placente uterine 
portio, cujus vafa fanguinea, 
placentam conficientia , re¬ 
pleta funt cerace^ materit, di¬ 
lutiore rubedine perfufa. 

Didum objeftum,ut & antc-- 
eedens , liquori limpido inna¬ 
tant, quo fine non tamaccu- 
mtQ oculos incurreret, quod 
dixi; 

N". lY. Pbrtio Arterie-fple- 
nicevituline. ceracea materia 
rubra impleta. Hujus extremi¬ 
tates penicilla detrita repre- 
fentant,id quod necin placenta 
uterina , nec in corticali cere¬ 
bri fubftantia locum- habere, 
eomperi; 

No. V. Ejufdem Hepatis hy¬ 
dropici, (de quo mentio fafe 
Xhefaur, i.fol.34.& 35'.) Por¬ 
tio lateralis, in qua quoque 
demonftratur, omnia Vala 
fang. nullo ramulo eccepto, 
degenerafle in hydatides. Vid. 
Tab.a. Fig.3. 

Notandum' quoque mem¬ 
branam hancce ' hepar inve- 
ftientem , valde efle incrafla- 
tanii dcfubftantiam jiepatis a 
latere lefo vifam , Ipongiam 
fucco' quodam repletam, re- 
arsdcutare. 

N?. 

ken die van andere nietenfijnge- 
obferveert. 

No. III. Een, ftukvandeMoer- 
koek, wiens bloetvaten, de raoer- 
koeks felfs zijn , heb ick opge- 
vuk mec een light roode waflighe 
ftofFe. ^ ■ 

Dit, en even voorgaande voor- 
werp, leggen in eenheldere vogt, 
fonder*twelke wy hec foocui;ieus' 
niet en foude kunnen zien. 

N°.q V, Een ftuk Van des Milts 
flaghader uyt een Kalf,. vervult 
met een rootwafiighe ftoffe»wiens 
uyteynden verfleeten’ pcncelen 
verbeelden, kgeenick bevonden- 
hebbe , nogh in de Moerkoek^. 
noghinde fchorflighe fubftantie 
van de herfiene , eenighe plaatfe 
tehebbem 

No. V. Een ftuk van de zydedes 
Levers van die waterfugntighey- 
waar van gewagh geraaakt is, in 
debefchryvinghevankeerfie Ca- 
binetfol.34.en 35'; Hier in word- 
mede vertoont dat alie de bloetva-' 
t'en, niet hetminfteuytgefondert, 
ontaart zijn in waterblaasjens. 
Ziet de twedc Plaac van dit twede 
Gabinec, fig. 3. 

Staat ook aantemerkendathet 
vlies 5 ‘t welfc defe Lever bekleet 
feerdik isgewordenj ais mede dac 
de gefnede zyde, van ter zyde ge- 
fien zijnde, een fapryke fp.once ' 
komt te verbeelden.' 
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N°. V l. Phiala continens 

portionem epidermidis infan¬ 
tis , in cujus fuperficie interio¬ 
re fuperftites confpiciuntnr) 
papillarum cutanearumextre- 
mitates minutiflimae , cuticu¬ 
lam, ut opinor, conftituentcs ; 
ego enim ilatuo , cuticulam 
nif aliud efle , quam efflpre- 
feentiam extremitatum papil¬ 
larum cutanearnm * qu se extre¬ 
mitates fenfu exquirito"quo ali¬ 
quanto profundius fmitprjedi- 
ditae, defiituuntnr, & fic quo¬ 
que dicitur epidermis non ien- 
tire, quamvis fuQ modo fen- 
tiat, & nos nullo dolore affi¬ 
ciamur, fi kdatur. 

A multis feculis quidem in- 
concuflum fuit, epidermidem 
ellc conftitutam ab humoribus 
excrementitiis, & inutilibus, 
frigoris ambientis ope con- 
denfatam, ficuti in pulte frige- 
fada videmus fieri : enimvero 
embryones Sc foetus in utero 
materno frigus externum non 
patiuntur, A tamen epidermi¬ 
de haud deftituuntur; & fic 
corruit eorum hypothefis. 

No. Vn. Pfiiala portionem 
arteriarum , per medullarem 
cerebri fubftantiam difiemina- 
tarum, continet, idque ex in¬ 
fante : inter halce arterias, 
variis in locis reperiuntur qux 

ex- 

No.VI. EenVlesjeinfighon^ 
houdendc een ftuk vari ’t oppervcl- 
leke vaneen Kint, in wiensbin- 
nenfte opperviakte gefien kunnen 
vverden de hyftere kleeneuyteyn- 
denvandeveltepeltjens, die, na 
myri opime., ’c oppervgllcken ma. 
ken : want myns, dunkens foo en 
en ishecoppervelleken nietanders 
ais een uytgroeifel van des velstc* 
peltjens, de-welkedaar ter plaatfc 
fooexquifiteen gevoelen nict cn 
hebben, ais weleen weynighdie* 
per 5 enalfoofeytmenookweldat 
het opperyelleken niet engevoclt, 
om dat het onsgeen pyne komt aan 
te deen, akhetgequeftis gewor- 
den.; noghtans foo heeft het een 
gevoelen van fi j rien aart. 

Van over veele Eeuwen'heeft 
men wel vafl: geftelt, dat hetop- 
pervelleken een geftel was,’t welk 
uyt onnutte en uytgedreve vogh* 
ten,, door de uytei.iijke koi^e, 
quam te verdikken, en alfoojfijn 
beftaan.kreegh, gelijk men ziet in 
bry, dewelke kout geworden is. 
Edogh, jdcwyl de 'Kindefkens, 
fo dra iy geformeert zijn in ’s moe- 
ders lighaam, daar de uyterlijke 
koude niet by komenkan, van dit 
velleken niet ontbioof zijn , foo 
vervalt defe hare ftellinghe. 

N°. VII. Een Glaasjein figh 
pntfaoiidende een gedeelte der 
flaghaderen, dewelke door het 
merghaghtigh deel vandeheifTe- 
ne loopen , en dat uyt eenjongh 
geboore Kintje : Onder defe flag- 
aderen, werden der vcrfcheyde 
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extrema parte fua proprie funt gevonden, welkersuyteyndenhet. 
vera corticalis cerebri fubftan- ware bloetvatighe wefen van de 
tisB vafcula fchorffighefubftantievan de herf- 

fene maakt. 

i 

i 

N°.VIII. Hominis procef- 
fus vermiformis inteftini coe- 
ci, fecundum longitudinem 
apertus i & liquori immerfus, 
ut glandularum fpuriarum nu¬ 
merus clare videri pollet; & 
fic apparet, diftum proceflurn 
magnam iiabere analogiam 
cum procelTu vermiformi lepo¬ 
ris , quamvis tantam nOn ha¬ 
beat capacitatem ; utriufque 
enim proceflus tot habet glan^ 
dulas, ut ilbi inyicem accum¬ 
bant , nullo fere relicto Ipatio 
inani. Didas glandulje adeo 
molles funt , utfufpenfamanu 
procefliis tradandus fit, alio-. 
quin‘glandulae evanefcunt, aut 
faltem numerus earum dimi¬ 
nuitur. - 

N°. IX. Phiala cryftallina 
ficca, in qua a capillo depen¬ 
det fceleton Aviculae Indiae oc¬ 
cidentalis , tam exiguae, ut du¬ 
bitem, an minor unquam fit 
reper ta; ay i culae autem nomen 
apud lufitanos eft Pegafrol. E- 
jus oflicula admodum funt fub- 
tilia, filumque variis in locis te¬ 
nuitate fuperantia. 

Thef.II. No. 

N°. VIII. Het wormwyfe uyt- 
fieekfel van den blinden darmvan 
eenMenfch, defelveisnadeleng- 
te opgefneden, en. in een voght 
geleght 5 ten eynde alie die baftaart 
klierkens feer klaar in ’t gefighte 
zouden komenjen ais dan foo blijkt 
het, dat \lic gefeyde wormwyfe 
uycfteekfel een groote overeenr 
komfte heeft met dat van de hafen., 
alhoewel het foo riiym niet en is* 
Beyde defe uytfieken foo van een 
Menfch, ais van een Haas, zijn 
vanbinnen foo talrijk van gefeyde 
klierkens, datfefoo dightnevens 
den anderen fijn geplaail:, datter 
nauwlijks eenighe ledighe fpa- 
tie tufichen beyde werd gela- 
ten. Defe gefey de klierkens fijn fo 
faght, dat m en dituytfteekfelfeer 
omfightigh moet handelen, anders 
foo verdwynen de klierkens, of 
ten minften foo vermindert haar 
getal, 

N®. IX. Een droogh criftalline 
giaasken, waarin, aaneenhayrt- 
tjehanght het geraamte van ceh 
Weft-lndifch Vogeltje, welk 
foo kleen is, dat het te bedughten 
is, of’er wel oyt ergens een kleen- 
der gevonden is. ’t Seive is van een' 
Vogeltje, ’t welkby de Portuge- 
fengeheten is, Pegafrol, inonfe 
taleBloem-fpeght. Desfelfs been- 
derkens fijn feer teder, en op fom- 

G mighe 
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N\ X. Phiala, iti qua por¬ 
tio membranas Chorii, cui ali¬ 
quot cotyledones adhaerent, 
fiinrque ex ove. 

Not. I. Didae cotyledones 
nil aliud funt quam placentulae 
uterinae, quibus chorium ovir 
num fcatet. 

Nullas hic quoque repe- 
riri glandulas, certum eft. 

N**. X I. Membrana, cornea 
riumana, qua facie poftka vi- 
fa , demonftratur , quomodo 
in corpore Tivo Ligamentum 
ciliare, ut[Sc ejus proceflus re¬ 
cedere valeant a pupillaj ut & 
quomodo denuoad eam queant 
accedererquem in finem liquori 
limpido innatant, quemadma- 
dumvin corpore vivo. 

Not.. Praeterea, hic pofie 
confpici circulum^ minorem, 
pupillae proximum , in quem 
delinunt tendinofie fibrae pro- 
^flus ligamenti ciliaris 5 eftque 
fdem circulus, quem praeditum 
efle exiilimo fibris orbiculari¬ 
bus , ad pupillam conftringen- 
dam & anguftandam.Haec om¬ 
nia innumeris-prasdita efievaf- 
culis fang. hic videre Iket.. 

N'’. XII. Phiala in liquore 
confervans palati partem mol¬ 

lem. 

mighe plaatfen een zyde draat f® 
dunte overtreffende. 

No. X. Een glaasje, waar in 
bewaart word , een ftukje van ’e 
vlies Chorion,, van een Schaap, 
aaii ""c felve lijn nogh eenighe coiy- 
ledones, vaft. 

Aanraerktteneerften. Datdeft 
cotyledones niet anders ea zijn, 
ais kleene moerkoekskens, waar 
van het vlies Chorion vervult is, 

Ten tweden. ’t Is feker dat hier 
in geen klicren gevonden wer» 
den. 

N°. Xr. Het HoornagHtighc 
vlies van een Menfchenoogh, hec 
welk van aghteren gefien zijnde, 
aan komt te wyfen, hoe dat in een 
levendigh Menfche, de hayrigen 
band , ais mede desfelfs aanhang- 
fel van den ooghappel kunnen af 
en aan wyken-: flierom is dit ob- 
jedl in eenheldere voght geleght, 
gelijlc het ook in ’t leven alfoois 
gelegen. Aanmerkt hier nevens 
ook den kleenen circul, loopende 
rontom den ooghappel, waar ia 
de pefighe draatjens van 4iet aan- 
hanghfel des hayrigen bands cyn- 
digen j en dit is defelve circul, die 
ick. vertrouw begaeft te zijn mei 
rontona loopende draaykens', tot 
toenypinghe, en vemauwingejVan^ 
den oogappel. 
Alie defe faken kan men hier ziea 
raet ontelbarebloetvaetjens voor- 
fientezijn. 

N®. Xir. Het fagHte gedeeke' 
van k: verheraelte, zijnde hec 

kleetfel^ 
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lera feu integumentum infan¬ 
tis, per cujus fuperfi dem lin¬ 
guam refpicientem diftinde 
vifuntur, non folum glandula¬ 
rum Palatinarum ofcula, mu¬ 
cum quoque erudantia, verum 
etiam Papillse palatinae protu¬ 
berantes , & guftui deftinatae, 
funtque arena multis numeris 
minores. Praterea confpiciun- 
tur rugae afperaej tranfverfales, 
leu juga palati. 

N^.XIlI.Teftudinis Lingua, 
cujus area, ftipatur papillis in¬ 
numerabilibus« linguae bovinae 
iimilibus , utpote longis , & 
mucronatis, pellicula epider¬ 
mide vicaria, obdudis.. 

N°.XIV. Pueri oculus a fe¬ 
ta dependens, cUjus Sclerotica 
nonnihil inverfa, ut Choroidea, 
arteriolis ftipata, videri poffit. 

Not.i. Tunica retina , ar¬ 
teriolis repleta, oculos incur¬ 
rit, fi Phiala paululum incli- 
netur. 

2. Quo ritu arteriolae per Iri- 
dem difleminentur , cerni liic 
potcft. 

N“. XV. Foetus Balaenae,he¬ 
par excarne, uti vulgo loquun¬ 
tur. Not. 

Ideetfel van’c'veihcmelte van een 
Kind , door wiens oppervlakte 
men niet alleenverfpreyd vind de 
mpndekcns van de klierkens van 
'tverhemelte, dewelkeookeenig 
fnot van^ haar geven , maar ook 
felfsdetepeltjens van ’t verhemel- 
te, dewelke hier wat komen uy t te 
puylen, en fijn dcfe veel kleender 
alsfantjes, dienftigh zijnde om de 
fmaak te onderfcheyden. Ookfoo 
zietmen hier die ronde, en latwy fe 
oyerdwerfle ongelijkheden van, ’t 
verhemeke. 

N°. XIII. De Tongh van een 
Schikpad, wiens bovenfte zyde 
Yoorfien is van ontelbaare tepekjes, 
gelijkende van figure die van de 
Tongh een Os, zijnde mede 
langh , fcherp- toeloopende, en 
met een bekleetfel 1 ais van een op - 
perhuydeken omvangen. 

N°.XIV. Het Oogh van een 
Jonghe, hangende aan een hayr- 
tje, des felfs harde vlies is wat om- 
gekeert, op dat men de Choroidea 
ofaderaghtighevlies, van flagha- 
derkens feer verrijkt zijnde, konde 
zien. 

Aanmerkt teneerken. Ais men 
kbovenl^evanditGlas wat neder- 
waarts doet hellen, foo kan men 
het netwyfe vlies 5 vanflaghader- 
kensvervult zijnde, bequaamlijk 
zien, ais mede 

Ten tweden, Hoe, en opwat 
wyfe de flaghaderkens door den 
regenboogh verfpreyd worden. 

No.XV. De Lever van een on- 
gebore Walvisjcj dewelke ont- 

G z vleeffi 
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Not. I. Didius foetus erk 
longitudine unius fere ulnas.. 

x. In Hepate nullas glandu¬ 
lae funtreperts. 

3. Vaia lang. maxima ex 
parte hepar conilituentia, ac^ 
curare hic luftrati pofTunt, prae- 
fertim eGr4Jm extrema. 

N°. XVI. Oculus pueri in 
fundo Phialas pohtus , & ita 
praeparatus, ut Sclerotica a^ 
dempti, in confpedtum veniat 
Choroideav , eique lacerati , 
videri quoque poliunt Retina 
ut & Iris , cum earum arteriolis 
repletis,- Notandum perfuper- 
hciem tunic^ extimaenervum^ 
opticum inveRientis, arterio¬ 
las numerofas, ut & nervos 
ferpentino reptatu decurrere.. 
Bidi nervi ramos emittunt ad. 
ligamentum ciliare, .'' 

N”. XVII. Phiala liquore 
referta , in qua fetis depen¬ 
dent duo objeda, quorum pri¬ 
mum &fuperiusospetrofum 
eft, ita praeparatum,, utc^fe 
cavitate aperta, cerni poflint 
in fuo htu naturali malleolus&: 
incus, perioftioobduda. 

Noe i . Perioffiumdidorum’ 
offir 

vleeft is,-gelijk men gemeealijk 
fpreekt. 

Aanm. ten eerften.Datdit Wab 
visje ontrent een elle langh was. 

Tentweden. Dattergeenklier- 
tjens in de Lever gevonden zijn, 

Ten derden. De bloetvaten, die- 
vopr grootfte gedeclte des levers 
geftel uytmaken , kunnen hier 
klaar gefien werden, voornament 
lijk der felver uyteynden. 

No. XVL Het oogh van eeii! 
kint 1 ’t welk op de gront van "c 
glasis geplaall , en footoebereytj, 
dat het harde vliesweghgcnomen. 
fynde, het aderighe vlies in’tge- 
figte komt , en dit gequetfl: fyn¬ 
de, -kanmen ook zien het netwyfe’ 
vlies, ais mede den regenboogb 
met bare opgevuidc flaghadcr- 
kens. Hier ontrent ftaatook acn- 
temerken , datter door het buy- 
tenfte vlies, 't welfcede geiSgtze- 
nuweomvanght, vele flaghader- 
kens, en zenuwenflanghswysko- 
mente lopen. Defe zenuwengeven 
takjens van haar aen den Hayrigeni 
band. 

■No. XVIL Een Viesce -met 
voght, in ’t welke aan paerts- 
hayrtjens twee voorwerpen han- 
gen , waar van Het eerfte en op- 
perfte het fteenigbe been van't 
gehoor fynde,fo toebereyt is,dat de’ 
holtevank doosjef caffa) 
iynde, hethamertje, en aanbeel- 
tje, met haarevliesjens omvangen 
fynde , in haar natuerlyke plaat^- 
fen gefien kunnen werden. 

Aanm. ten eerllen. Het beene 
vlies» 
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©ITiculorum copiofis gaudet 
vafculis fanguiferis refertis. 

1. Incus cum fuo mufculo' 
tenuiffimo hic confpici quoque 
poteft. 

3. Per membranam Tympa¬ 
ni laceram difleminantur hic 
vafculafang. innumera repleta. 
Vid. horum fig. in Relp, Epift, 
ProbLS. ad Exp.Tirum Graetz. 

Alterum objedum auricula 
eft, naturali colore fuo praedi¬ 
ta, fine ullo fuco autpign^h- 
tOi 

• N°. XTni, Placentae uteri- 
flje muliebris portio. 

Not. I.- Vafa fang., placen¬ 
tam conffituentia, tota replevi 
eeracea materia rubra, ut fi 
quid praeter vafa fang, in pla^ 
centa reperiretur, in conlpe- 
^um fefe daret; verum nil nifi 
vafafang;reperi.A multis fecu¬ 
lis inconcufliin» fuit, Placen¬ 
tam uniri utero^ per utriufque 
vaforum extremitates ; repe- 
riuntur quoque ad hocufquc 
tempus, haud infimi fubfellir 
Anatomici , qui ^mordicus hoc 
defendere volunt : afi vero*, 
quid fit hujus rei, facile expif- 
eari poteritfi quis hanc viam 
nobifcuminfiftere velit. 

yliesken van defe gefeyde been- 
derkens is voorfien van veele opge- 
vulde bloetvatjens. 

Tentweden. Soo kan menhier 
ook zien het aanbeeltjen met des 
felfs feer dunne fpiertjen. 

Ten derden. Door het opge- 
feheurde tromtnelvliesken» wer- 
den hier ontelbaare bloetvatjens 
verfpreyt. Sietdefe hare figure in 
't antwoort op de 8 voorgefteldc 
brief, aen den wel geoeffendeu 
HeerGr^tz; 

Het twede voorwerp is het oor > 
’t welk natuerlijker wyfe gecou- 
leurt is, fonder eenigh blanketfel, 
of opgefmeerde veiwe. 

No. XVHi. Een ftuk van de 
raoerkoefc van een vrouw. 

Aanm. ten eerften. IDe bloet- 
vaten > die de moerkoek maken, 
hebick geheel enal opgevult mer 
een rootwailige ftoffe , op dat, 
fooder nogh iets anders in de 
moerkoek gevonden wierd/t felve 
tevoorfchyn foude komeh, maar 
heb nietsgevonden dan bloetvatem* 
Van alie oude eeuwe is^t voor feker 
gehouden,dat de moerkoek veree- 
night -wierd met de baarmoeder, 
door deuyteyndensvan de weder- 
zytfe bloetvatenj fulks werd he- 
de ten dage nogh gefuftmeert en 
vaftgeftek van eenigheAnatomi- 
fien , die geenfints , van de ge- 
ringhfte zyn, Edogh wat vande-- 
fe zaake zy , zulks fal men light 
kunnen uytviiiden , indien men 
met ons defe felve wegh wil in- 
flaem 



^4 THESAURUS / 
Repleveram eum in finem 

multoties vafafang.Placencam 
conftituentia, ceracea mate¬ 
ri^ rubri , reperique placen¬ 
tam non folum amicum mem¬ 
brani, ea facie , quae fcetum 
Ipeftat, & Cliorion appellatur, 
verum etiam facie uterum fpe- 
^anrp memhmna* jinainga cfie 

obHuiSam, & firmiter extre¬ 
mitatibus vaforum connatam. 

Pi^ta fubilantia membrana- 
cea tenacitate carens, vix ac 
ne vix quidem, feparabilis eft 
a placenta; videturque aliqua¬ 
tenus convenire , ratione fub- 
ftantiae, cum Chorio membra¬ 
na , (cujus continuatio ejde vi¬ 
detur) quae etiam in homine 
neutiquam ten^x. 

. 2, Didum integumentum 
vifum haud fuifiet , fnifi prae- 
ceflifiet dida repletio , unde 
placenta integra rubicunda ap- 
pareb at, membranacea autem 
fubilantia albicans aut grifea 
fenfui occurrebat» idque per 
integram fuperficiem placentae, 
qu$ utero conneditur, 

3. Placenta molliter 8c fuf- 
peufa manu rradanda» alio- 
quin laceratur, ea Icilicet facie, 

quae 

lNATOMIGUSII 
Ick had tot dien eynde dikwus 

de bloetvaten, die de moerkoek 
maaken, vervult nietecn rootwaf- 
fige fiofe, en heb bevonden dat 
d.e moerkoek niet alleen omvangen 
is met een vlies aen die fyde, de- 
welke na het kint gewent, eti 
Chorion geheten isj maar ook felfs 
aen die fyde, daar £e haar met de 
lyfmoeder komt te vereenigen, 
bevinde ick de gefeyde koek he- 
fet te zyn, met iets, ’t geen na een 
vlies gelykt, *t welk vereenigkt is 
met de uyteynden der bloetvaten. 

Defe gefeyde vliefighe ftoffe 
broos en geenfints taay zynde, kan 
men befwaerlyk van de koek af- 
fcheyden , en defelve fchynt ten 
opfighte vandeflelfs wefen, eeni- 
ghe overeenkomft te hebben met 
hetidies Chorion,'t welk ook feer 
broos is, en foude men mogen feg- 
gen ,' daf ditgefeyde vliefige we¬ 
fen een continueei lighaam ismet 
het ware vlies Chorion. 

Ten tweden. Soollaat hier aea 
te merken , dat my dit niet in \ 
gefighte en zoudegekomen zyn, 
ten ware dat de gefeyde bloedva- 
ten deskoeksopgevult waren gc- 
weeft, want hier door foo vertoqn- 
defighde gantfchekoek root, en 
’t gefeyde vliefigh wefen witagh- 
tigh of graauw , en dat over die 
gantfche oppervlakte des koeks, 
dewelke figh aen de lyfmoeder 
vereenigt. 

Ten derden. Soo ftaat aan te 
merken, datmen dele koek fagh- 
tjens moet handelen, anders foo 

komt 
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quse uterum refpicit. Unde k' 
cerata, quafi in varios globulos 
dividitur, & per conlequens 
difrumpitur difta membrana'^- 
cea fubftantia, unde minus ob* 
fervari poteft. 

4. Aliquoties oblervavi di- 
^am fubftantiam membrana¬ 
ceam variis locis, lapideam na¬ 
turam induille,, foetu bene cou- 
ftituto. 

Haec Itaque expertus con¬ 
cludendum cenfeo , V afa fang. 
uterina non immediate uniri 
cum Vafis placentam confi¬ 
cientibus, fedutriufquecohae- 
fionem fieri mediante prasdida 
fubftantia membranacba. 

Latus campus bic jam aperi¬ 
tur ad difterendum, quomodo, 
boc concefto , nutrimentum 
foetui dicatum 'ex utero ad foe¬ 
tum perveniat, per quas vias , 
tibinam praeparetur $ perficia¬ 
tur ^c. 

Mihi autem confultum vi¬ 
detur , id' jam praiterire, ne 
ab inftituto nimium digrediar, 
neque limites nimis extendam; 
fcopus enim tantum eft praep^ 
latorum meorum catologum 

ex- 

komt defe laaft gefeyde oppervlak- 
tetefcheuren, en gefcheurt zyn- 
de , foo verdeelt de koek figh in 
veele knobbelighe deele n , of lob- 
ben, waer door de gefeyde vlies- 
aghtighe ftoffe gebroken zynde, 
niet wel te obferveren is. 

Tenvierden. Dat defe gefeyde 
vlresaghtighe ftoffe van my ver- 
fche^de inalgn, bevpnden is, in een 
fteenigh.e,. felfftandigHeyt' veran- 
dertte wefen, endat op verlchey- 
deplaatfen, niet tegenftaande de 
kinderen nogh al weigeftek te we- 
rekquamen; 

Defe zake- aldas-jondervonden 
zijnde, dunkt my hier uyt te 
kunnen befloten werden, dat de 
bloetvaten des lyfmoers niet im- 
mediateliik vereenight worden 
met die van de moerkoek, of lie- 
ver met die, de welke de moerkoek 
maken; maar dat defe hareveree- 
ninghe gefehiet door het tuflchen 
komen van ’t gefeyde vliesaghti- 
ghevvefen. 

Hier ttaat nuwcl een ruym veit 
open , om daer in te treden, ende 
te onderfoeken, hoe dan, dit toe- 
geftaan zijnde , het voetfel voor 
’t kint uyt de lyfmoeder tot het 
Kint gebraght werdjdoor wat we- 
gen fulks gefehiet,, waarhettoe- 
bereytword, 6ce. 

Edogh, om myne pafen niet te 
verre uyttefecten,. en dunkt het 
my niet geraatfaam hier inne te 
treden , nadien myn voornemen 
alleenigh daar toeftrekt, omeea . 
iy fteof befchry vinghe te mal^ 

van 
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exhibere , quid autem fit d€ 
foetus nutrimento, quo praepa¬ 
retur loco, &c. ex fequentibus 
palam fiet. 

No. XIX. Portio Tunicae 
tertiae feu interioris uteri ovini 
impraegnati, per quas myriades 
vaforum incognitorum, difle- 
minantur, in quibus nutrimen¬ 
tum , foetui dicatum, praepara¬ 
tur. Suntque vermicularia a me 
di^la, propterea quod vermium 
reptatu repunt per integram 
tunicam intimam uteri Vid. 
Tab.Vi:Fig.6.Thef.x. 

Haec autem vafa in confpe- 
dum meum venerunt, poft- 
quam Vafa fang. uterina cera- 
cea materia rubra impleveram, 
haec enim limpida occurrebant, 
illa vero rubra. In illis vermi- 
cularibus vafis alimentum con¬ 
fici exi (limo, non autem in ita 
didis glandulis, quas hadenus 
nemo luculenter demonftrare 
potuit in utero. 

Rogabit forfan aliquis , an 
vafa apta fint ad humorem pe- 
culiarem' conficiendum?R,cum 
vafa feminalia femen conficere 
valeant in tefticulis,. ubi mul¬ 
lae glandulae i cum in hepate 
nullae repedantur glandulae, 8c 
tamen hepar otiofum non fit in 

prae- 

van alie myne toebereyde en ge- 
conferyeerde zaken : en wat aan*- 
gaat des Kints voetfel 5 waar hei 
toebereyt word &c. Sulks faluyt 
het gevolgh van niy verhandelt 
werden. 

No. XIX- Een fiuk van^t bin. 
nenfte of derde vlies van de lyf- 
moer uyt een Ichaap, ’t welk oe- 
yrught was, door ’t felve loopen 
duyTende vatjens, die tot nogh toe 
fyn onbdtent geblcven, waar ia 
’t voetfel van de vrught geraaalo: 
en toebereyt word. En zyn defe 
wormwyle. vatjens vanmygeheten 
om datfe wormwys gelcromt door 
het gehelegefcydevlieslopen zict 
de VI.'Plaat. Fig. <S. van "'t 2. Cab; 

Defe vatjens quamen my yoc» 
eenighe tyt in 'c gefighte, na dat 
ickdebloetvaten deslyfmoersmtt 
eenroqd-wafiighe ftoife opgevuk 
had , waar na my defe wormwyfc 
helder voorquamen > en de bloct- 
vatengantfch root. 

In defe gefeyde wormwyfe va¬ 
tjens vertrouw ick, dat het voei- 
fel toebereyd word, en niet in eor 
nighe pretenfe kliertjens des lyf- 
moederi , dewelke niemand tot 
nogh toe heeft kunnea tonen. 

Hier fal mogelijk iemand ko* 
men te vragen j ofvaten bequaanif 
heyt hebben om eenighe byfonde' 
re voghten te bereyden ? dient tot 
Antw: N adien. het vaten' fyn die 
't faau in de tefiiculen bereyden i 
alwaar geen 'kliertjens gevonden 
worden, en ook geen klieren bin^ 
nen in de lever, en zyn, en nogh* 

tans 
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-|)r2parando humore biliofo, 
4ibn video, quare id non in ute- 

^ ro fieri poffit, ah illis noviter 
‘deteftis vafis.' 

'Quo ex iliis Vafis ulterius 
progrediatur didus humor ,in- 
ira pluribus oftendam» 

N^XX. Oculi humani Tu¬ 
nica Choroidea,. & Ruyfchia- 
na, ita pr^parata ^ ut utraque in 
confpedimi veniat. Quanta fit 
differentia inter reptatum Va^- 
forum fang. utriufque XunicaE:^ 
hic videre licet. Notandum in- 
terim, faciem interiorem efie 
fadam exteriorem, objedum- 
que confervatum efie in liquo¬ 
re utiuculenter videri poffet, 

ASSER Quintas. 

iN". I. Tltulini oculi utra- 
y que palpebra. 

Not*i. Omnia ofcula du- 
duum excretoriorum, in lim¬ 
bis exiftentia, in confpedum 
veniunt, imo in illis hasret & 
protuberat humor vifcidus, a 
liquore noftro cui innatat, 
.coagulatus. 

tanswerkfaamisin ’t toebereyden 
van dc gal, gelijk hier vpor ver- 
melt ftaatj foo en kan ick nici fieaj 
Waarom fulks in de Baarmoeder 
ook niet en zoude kunnengefchie- 
den, -indefenieuwuytgevondene 
vaatjcns. 

Waar heen het gefeyde voctfd 
verders pafleert,fulllen wy in’t toe- 
homende verhandelen. 

N®. XX. Het aderaghtighe, cn 
obk- Ruyfchenvlies vari een Men- 
fchen Oogh, dewelke foo toebe» 
reyt zijn, datfc beyde gader ge- 
fien kunnen werden. Ook kari mea 
hierzien, hoc groot een onder- 
fcheyt datter is tuflchen dc cours 
der bloetvaatjens van ’t eene en^t 
andere dies. Ondertuflchen fiaat 
te leteen , dat deinwendighe op- 
pervlakte hierdmgekeert zijnde, 
uytwendigh voorkomt, en is dit 
objed in eenvoght bewaart,op dat 
men het te beter foude kunnen 

^fien. 

DeVyfde PLAlSt E. 

No.I. T>Eyde de ooghfchellen 
J3 van een Kalfsoogh. 

Aanm. teneerften. Dat alie de 
mondekens der vaatjens., die in de 
randen defer Ooghfchellen zitten, 
cn voghtigheytdoorlaten jHierge- 
fienkumien worden} en is dege- 
feyde vogtigheyt taay geworden 
zijnde, fvan de voght, daar’t ob- 
jebl irihanght), fightbaarin dege- 
feyde mondekens, waar dat het 
cenighfints komt uyt te puylen. 

H '-z^ ThcfJI. 
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2. E Glandula lachrymali : , ,,T«n twcd«n. Uyt tiaaa ■ 

Mier,t|e; kdnacn irieele hayrtjefl? 
yoorr. 

Ten derdeh. De traea ftippgci: 
lijnhierfcerruytnv 

N°. II, Het OogK' van ecn ’ 
Menfch j waar^aan vaft ziiteavyf 
fpiercn van dc opgh, de fesdcont» 

> I. n. r r 1- OTeekt aan dit voprwcrp} ea fib 
hoc fubjefi»? funtqueinuOTli^^^: dcfefpierennatuuriijker wyferoot: 
naturali colote prssditii . vancouleur. 

No. lILPortio corticalis sNo, III. Eenftukyandefekoff^- 
iftantiae cerebri liquori linipb fighe &bftantiederherflene>Ii.an^ 

prodeunt pili varii.: 

3. Pun^a lachrymalia ad-- 

modum capacia funti 

K®.II. Oculus humanus,cui 

anneduntur y mufculi oeula-^ 
les, fexttts autem deficit in 

do innatans, fine quo impoffi- 
hile efi:, veram ejus formam 
denionftrare. Hicautemlucu^ 
lenter apparetV corticalem ce- 

gende in ecn heldere voght, fc 
der’twelke het ciet mpgclijk eg:; 
is, het waxe wefendefieS tezien. 
Hier blijkthetklaar, dat hetfchor- 
fige wefen der herflene geenfints 

N^ IF. Vheskais/ metfioe- 

de!^ iwelke,^oomet^heu^ 
d^ zyn ypor fiukjens yan hetio- 

efie glanduLo^m' j fed vafculo- bieetvatjens is beilaende, Hiertee ’ 
Ikm ; hunc in finem vafcUla - 
fang., corticalem fiibltofiam een roptwalfige, fi;pfis.^veivuk,::- 
Cohflituentia V ceraceimaterid men fiet hier en daar eok wei wat 
rubri replevi.' Huic variis quo- de merghaghtighe fubftanticy ^ 
que locis quidem adlisret fub. aan den fchorffighe vsemght te 
ftantiamcdullora-, autem cdogh defelveeaBpietrood^ 

nulla rubedine; eft perfofa, A fuSfeI ' 
repletione di^a. ° ' 

N®. IV. Tunicae, per alpe- 
ram arteriam^ tufii reje^se, qux 
fi non {mfpomonosTmicxm- 
tim^ afperae^arteriseianalogiam , 
faltem llabcnt cum ea , utpote ■ we^jghe vvhesyaa .de 

fiatis (^ic^ue tenaces.* Pu^r S fy zyn tay , en met ontelbare 
annos circiter natus in timim gaatjens doorboprt. Een jon- 
molellam incidens, cum:febri ghe ouc pntrent aght jaaren» 
cemrinua > , rejeck per vi- in een fwarc hoefi: vervallende 

ces: soet 
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r C£S varias particulas mcmbca- 
naceas, porofasi fatis tenaces 

. & pauds: poltJ(iiebus, fupre- 
moai diem obiit;' hujus autem 
parentes cadaveris ^ertionern 

> nofl admlfcrunt, ita ut nil cer- 
/tthac de re ftatuere potuerim. 

No. T. Muris hepar, a feta 
dependens 4n PhMa, humore 
jfimpMo^. repleta. 

Not. 1, Inilloh^ate reper- 
bini tumores- exigui ro^ 

tundi, magnitudine pi^ vu%ai- 
;^fis. Morum alterd aperto repe- 
d didlum tumorem nfi efle^ 
nifi membranulam, continen¬ 
tem vermem ftramen latum,ab 
Bum, magnitudine digiti, fi-* 
guri iSt forma vul^rm kmlki- 
ei lati.articulati. 

2^ T-Mus vermis: hi fimd®- 
^hiafe videri potefl,: ut & 

tumor nondumapertus. 

Pueri uviiia,^^ c^^^ 
^integumentum, epidermidivi^ 
cacium, exp^e ablatum efl:, 
ut fibrarum’ longitudinalium 
iconcentratio videri poifir. 

■N°. Ttf. Pueri plexus Cho^ 
«oideusrubicuadi&nus-, 

pter 

-met een geduurighe koorts lofte 
en dat by beurten, verfchcy- 
de vliefighe'decltjens, dewelkc 
metvelc gaatjens doorboort , en 
tay waren , ■ waar na hyeenighen 
tyd ts komen te overiyden redogh 
het openen van dCsfelfs lighaam, 

^ en konde ick: van de ouders nieat 
verfcry^n, weshalvcn icfc niet fe- 
kers' daar vankanoordelen. 

No. V. Delfevervaneenmuy% 
hangende aan een hayrtje, in een 
Tlesje met heldere voghdgheyd 
vervult. 

Aanm.ten] i. In defelever zyn 
twee kleyne ronde gefwellekens, 
in groote met eengemeene erwetc 

. over eenkomendGjgevonden, Een 
• derfelvegeopcntaynde,bevondiki 
dat het gefeyde gefwclieken niet 
aaderswas ais een viiesje» onthoiv- 
dende in figh een worm , fynde 
een ftrod breet,;wit ien een vinger 
langh 3c van. figere en fermede 
gemene, en in leden verdeelde 
lint-worm, geli}.fczynde. 

Ten tweden. worm kan 
'menztoihdegront vanh 
jev als-mede het tweede gefwelfe- 

dUtnOighniet geopent is. 
No. VL Hetleiiekendeskeeli 

van een jonge , wiens bekleetfel 
ais vocM* een opperhuydekcn, op 
dieplaatfe verftrefckende, ten de¬ 
fe weghgehomen is , ten eynde 
desfelfs lange draden , aTs in een 
middelpunt byeenkoraende , :ge- 
fienzoade 4unnen veerden. 

No. V II. Met Chorions^tvyfe 
vleght-fei j fcer reot geworden lyn^ 

Hz de. 
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pter arteriolarum repletionem. 
Iri eo nullae glandulae vifibiles, 
quinimo videtur didus plexus 
continuationem. Habere cum di¬ 
dis arteriolis, aut arteriolae 
videntur degenerare in ple¬ 
xum did:um i^ replendo- enim' 
arterias, plexus quoque reple¬ 
tur. De hif<^ plura,. ubL de 
glandulis conglomeratis agere 
decrevi. Fig. plex. videri poteft 
Relp . Epift. Probi, i a... 

N&. VIII: Vafa arteriofa y 
per piam matrefti dilperfa , ex 
infante. 

N®. IX.‘ Oculihumani utra¬ 
que palpeHra. 

Not. i, In angulo majori fo¬ 
ramina laclirymaiia hiantia, nt 
&,ofcula V afculorum, exiguo¬ 
rum, in utriufque lymbo exi* 
dentium, conlpicua.^ 

a. Glandulam lachrymalerii 
multis ofculis prasditam efTe ,, 
hiUconftat. . ’ 

N®.;X. Foetus Romani Pul-' 
mo, cum annexoiCorde, Thy- 
mo> pprtione^pericardii, afpera 

arte-' 

de , wegens het vervulleri van 
flaghaderkens.^ In defelve-en zyn^ 
geen fightbare klierkens:, maaD 
'c fchync een cpritinuatic-te zym 
van. de gefeyde flaghaderkcns, of> 
defeflaghaderkens. fchynen in het. 
gefeyde Chorions- wyfe vleghtfel. 
te veranderen of 'te oritaarden., . 
want ais. men de flaghaderen op- 
vult,. foo werd het vleghtfeloofc 
vervulc: edogh hier van breedes 
ter plaatfen alwaar ick voorgeno^ 
men heb van de tTamengeftelde,'. 
endooreen gqvloghte klieren te ^ 
handelen. De %. vanditbriven- 
genoemde Chorions wyfe vleght^ 
fel kan gefien werden in het ant* 
woord , opdetwaalfdcvoorgefteh 
de brieE 

No.. VIII. De fTaghgderlijke:• 
vaten., door het durine herflen- 
vlies verfpreyt, eo-: dat uyt een. 
kleynkinr. 

IX. dBeyde de oogfiledcff > 
van’tooghvan een menfeh. - 

Aanm. ten eerflen. Dat detraan- - 
gaatjens inde grootehoekgapeji- 
de, of openffaande ^ hier gefien 
kunnen werden $ -ais mede die 
mondekens derklcene Canaaltjens * 
in beyde de randen der ooghfefiel- ^ 
len. 

Ten tweden.Dat het traan klier- 
tjen metveele mondekens verfien ^ 
ij, blykt hier iklaar. 

. N®.“ X. Eeri jorigh gebobre • 
kintslongh, methetherte, fwe- 
ferik , een gedeelte van ’t herte 
faksken^ delonghe-pypj de ftronk 

van 
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afKria, arterias magnas trunco, 
tnbus ramis furfum fpedanti- 
fc- ‘ ..L! 

Not. i. Hasc omniaifiint ih- 
dnrata, repleta , & extra li¬ 
quorem confer vata* 

^. (^Oi^dc) arteria magna; 
ciim arteria* pulmonali cdnjunr 
guntur in f<Efeuhtimano>hic ap'- 
paret.- 

GlanduliS^TiiyfdideaSjfub 
latynge, fitas, hic confervatas 
Mit: ' ■ 

4. ^Per pencardium Vafa 
fang: difperfa vifuntur, 

f. Inlatere dextro pulmo m 
tres-lobos magnos eft divifus, 
in fitijftio Y€rb'duo tantum^oc" 
currunt lobi,id quodifopiflime 
oblervatttrv - . ^ _ 

6, Corculum, iapidis ihftar 
induratum^, propriumfitum 
inter pulmonis lobos map - ^ 
res retinuit. 

N°.XI. Officula brachii Sc 
extremas manus, fceleti foetus 
humani, trium circiter men- 
fium , in liquorS confervatai 
ut accurate videri pollit; vera 
ecffum conftitutio in ea astate, 
id-quod fruftra expedandum 
inCccietis exficcatis. > 

N<r.- 

vande groote flaghader, en des- 
felfsdrie opgaande takken na bo¬ 
vem ■ : , . 
, Aanm. ten eerften. Alie defeza- 
keh fijn hartgeniaakc, na datfe 
fijn vervult,en werdcnalfoobuy- 
teri devoghtigbeytbewaari:. 

Tentweden. Soo verteont het 
hiei’, hoe' de. groote llagh- 

ader, met de Jonghs-llaghader te 
famen vereenight zyn inecn kint^ 
foo kngh het in ’s moeders lyve is. 

Ten derdeh. Ook fijn hier be- 
waart die grooteklieren, dewelke 
van' bdytem' onder Ibotten 
hooftleggetr; ; 

1 Ten vierdem Soo kan men hier 
ook befchouwen de bloetvateff)/ 
dewelke door het herte faksken 
loopen. : , 

Ten vyfden^ De reghter zydc 
vmde longh‘is indrie groote lob- 
behs gerchcy.deh5 in de linker ko- 
men ons maar twee te voren , H 
geen men feer veel ziet gebeuren. 

Tenfesdcn. HethertjCi fteen 
hard gemaakt zynde, heeft fijn na- 
tu.erlj^ke plaatfe, tufiehende ti^ee 
gtdbte lobberis behoudeh. ' 

N®. X'i. be 'beenderkens van 
armtje, en handje van *t geraam- 

te Van * een** yrugh’^^ van ontrent 
driemaanderi draghts, leggende 
in een beldere voghtigheyt , op 
dat men-zoirde kunnen zien, de 
ware geftekenifl^e defer beender- 
Jsens van fooeen ouderdom ^ ’t 
geen men te vergeefs zockt ia 
de geraamtens van fopdanigbe 

H j i * vrUgfc 
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No. XII. /Etliiopis cutiGula 
. nigricans, in liquori cortferva- 
; ta,in cujus fuperficie interiore, 
avulfae remanentiae papillarum 
cutanearum camparent. 

N®. Xil I. Portio corporis 
reticulis, < fupra cutim fica, 
idquc ex Balaena. 

Not. In ea foramina admo¬ 
dum elTe capacia, corpufque 
foticulaie .^alde , cralfiim;,, in 

j iioc animalium genere. 
N*". Xin^. Phia^ihiliquore 

cemfervans infantis ,:^^0 prae¬ 
ter psopt^menfosnati , deaces 

; molares aliquot, cuPi, eorum 
contento^molli; 

X V. Mantis olScula 
auditus. iniTq^^ 

^ N°. XlS^I. Tefticulus iiumanus^Siflolutus, id e^ itapra^pa* 
mtul, ut yafcula, femen-conficieritia ,;aleifiyiee.mre€eflemiu 
uteo diflmiftft^ videripoiSt ytelticulorumco^ftitutioftem 
quani eile glandulofam, fed vafoufo^ 

N°.XVII. Qculusliumanus N®. XVII. Een&- menfcks 
liquori innatans. - : eogh, kdevoghtigheydbe^^ 

. vrughtjens, ;de\yellte men ^ 
drooght hecft. 

No. Xir. Het pppeiyeliekQt 
. vaneenfwartmenfche, "'twclkis 
cen vogtighey t bewaarc wordjnyt 
dCsfelfs inwendighe oppervkhe 
befpeurtmcn de afgeicheurde na» 
biyffelen van dev,el..tepcltjeas. 

N®.. XI11. Ecn gededte' van 
;’t netwyfc lighaon ’t. wdfe bg» 
venop ’tvet geplaafl^j end^vaa 

. een walvis. Hier ontrent ftaat re 
letten ,; dat, de ga^en feer mym 
zyn ., ak mede dat het netwyfe 

, lighaamleer dikisindiedieren'. , 

N?. :XlV.;Een yi^e .inet 
voght, waat in eenige def^paktan- 
den met haar faghre 
ftofFe bewaart warden , en . dat 
yan een Idnt yan ontrent .aeht 
inaanden. / ^ ' 

‘ N°V X V. Bfe beeaderMe&s^^a 
’§gehoor yian'een,kleyflMatiia et® 

Not. x. quod naturarem re¬ 
tinuerit formam rot-undam. 

a. Mufculi ab o culo depen¬ 
dentesnaturali colore xubi^* 
cundo', prjcditi fune. 

5. Quomodo arterfe&ner- 
.yi perambulant per fuperfi ciem 
neryi optici, fenfui liic obyiam 
fe 4. 

Aanm. ten eerften. Dat ditoo^ 
fijn natuerlyke' ronde formebd- 
houdbn heett.^ 

TPen tweden. De ^icfeu vaudft 
oogh hebben hare natuerFipsero’’ 
deGouleur. 

!Feuderden. Hierkanraeu ook 
den, hoede flaghaderenenzoai- 
wen over de gefight zenuwe loO“ 
pen. 
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De liocce ocula mentio 
in Refponf. Epift. ProbL 

13.ubifQl.15; Seqwentiarepe-. 
rflintur Terf)a?: Suh hac- 

fiomtmMneit ^vpden^ fefeexhi- 
J^ei 't4tnicjA Sikrotim, fer¬ 
ti* efi, jdr ^dmudm» dma, 

. dit^m ofM* t- Uu05ce pars 
mterm'- €&rnea audit, tpua pek 
kcidardiapham, ^r iranjparens 
efi ^ ^veiuti torm politum, ejk 
ftemaliqutbm aUquaniamnve- 

xioTy mn auumm (mmbm. fer 
diBam Tunicafnrmthi videre mi- 

deor ^ fl»rm0mdfmUmva\ fi- 
eundum kftgitiidinefft detur ren- 

fiat 00neq,ue finguifimt ne^ 

fue dymphdt$t0efiem 
tumvk- '■ Ijmphdtitorum amula 
Jinty quia in mmU fum ais'non 

(mpeniuuf^ 
videre videar'^ ^U tanta in re 
hdud libenter aliquid froferr^^ > 
mfieertiffrnm faBfU^dre. 

N°.XVin. FortiP^cief0»“ 
cs>, cuiadhaerent maifeiili oen-; 
tes , ut & mmd * 
culos dijS^inai^; - 

AS SEK Saxmi - 

^.I. Tjitoi reij hille&^s , 
A ut iateriota conici 

pQilint. 

i. Aliquot ex 
rena- 

Ton vierden. Van dit oogh cer¬ 
ter HKintie geaiaakt in het ant- 
woordjop de 13 vpcr^geSelddHidi 
alwaarraenitverlaaalvind. fokiijv- 
Otider dit peftgh uytfpanfel laat zigk 

zden de tunica fclerotica y dewelde de 

Jijnde feerhardjdik, engeen^ 

jjints deorfightigh i het voorfie deel 

daar vanis^t hoomvlmgeheten 

dat het foo helderm deerfigJuigb 'h^- 

ais hereyt .en gepolqfi haorn, Jn fem- 
mighe bevinimen defelve meer in an- 

der e watminder ujtpuylend te wefen, 

Iher^tgefiyde vlies , dunki my dat ick^ - 

feer veel nieuws nytgevonden vadens 

fiioopen y hareneeurs na de lenghte, - 

jofmu de ge^t oienmve y nemendei ■ 

defe^ heewelfi de gemene en beande 

mmervaten watgeiykeny fio meene 

ifk eglfter , ddtfi vmdatfiagh nietm 

X-yUy nadienfidsarten volle niet me¬ 

de over eenenkpmen : Ic^eb gefeghty 

dat het my dunki full^, te zden^ om 

dat‘iekineeirfaksvanfie veetbelangh- ■ 

metgeerneiets fiude willen invoeren^ 

ttn fi dat sek daar van gehed itJker ' 

kengewerden, 

XFIIl Eeri' gedeejte 
^an *t harde vlies, waaraan vaft zft- 
len de oo^dpieren i on ll^hade- ' 
len^ dooi de g^yde fpieren yefe- 
Ipreyt 

^EfeSel3e Pt AjSfk.'- 

'EEndoorgerppuwe Nie^^ ' 
iCfvaneenjongbe , omal- 

foo ifet inwaadighe te kunnen- • 
aien. 

Aanm, teneeiften. Eenighevan 
do- 



THESAURUS anatomicus fl 
.renalibus a me funt difTedi, 
nonnullae quoque illibatae, ut , 
Iquicquid in illis ^onlideran- 
. dum eft, luftrari poflit. 

X. Variis locis tubuli pelvis 
. non folum,verum etiam dudus 
.urinarii Bellini luculenter in 
xonfpedum veniunt i circa 
quos confideratu dignum cen- 
ifeo, fc: quod omnes difti du- 
ftus Bellini ceracei materid 
quoque .funt repied. Simul ac 
infarcirem .arterias renales« 
(& hoc mihi jam Ibmper con¬ 
tingit,) infarciebantur quo¬ 
que du(5i:us Bellini omnes, imb 
Tubuli renales, nec non pel¬ 
vis ipfaj unde conjicere liau.d 
abfurdum eft , duftus Belli- 
hos, five urinarios,, continua¬ 
tiones efle arteriarum rena- 
'iium , five circa utriufqueex- 
tremum aut fecus. Id autem 
neminUrduum videbitur, quod 
dixi , conjicere dudus Belli- 
nos, continuationes efle arte¬ 
riarum renalium, modo con¬ 
fideret, quod nemo ba(^enus 
inter arterias, fpermaticas , & 
vafa femen conficientia, tefti- 
culpfque conftituentia, ullam 
glandulam demonffrare value- 
'jtrit neque ullam glandulam in- 
terpontam efle inter dudus 

ver- 

,de Nier^tepeitjens fijnvanmyge. 
queh: doorhet ppfuyden, .'atiflgfe 
m teghndeel.fijn geheel en gacf, i 

' op dat men alfpo alles foude.kun- j 
iicn zien, 'tgeenindefetepeltjens j 

, teconfidererenis. ; 
•Teh tweden. -Op verfcheyde ' 

plaatfen en komen ons niec alleen | 
in ’t gcfigh te dc,pypjens van ’t bek* 
.ken i njaar ooJc ielft allede.pifca- 
naaltjens van dHeerBellinuseerft 
ontdekten dat alles feer klaar. 
Ontrent welke Pifcanaaltjens hec 
feer confiderabelis, datfe alie te 
gdyk met eenroot-waffigheftbffc 
-vervult ^yn geworden. Terwyl 
jk defes iiiers -flagliader quam 
op te vullen, (en fulks gebeurt 
my nu aliyt) fbo wierden pok 
te gelyk opgevult de pypjens vaq 
't bekken , en ook het bekken 
ifelfs. Hier uyt foo ifcbynt het njy 
roe, dat de Pifcanaaltjens conti- 
oiueefzyn, met de uyteyndender 
ilaghaderkens der nieren, -tfydac 
defe vereeninge gefchiet met de 
uy teynden, of elders. Myn feggep 
en fal-opic niemand hart voorko- 

■komen , van dat 'het tebedugh» 
den is 5 defe pifcanaaltjens van 
Bellinus vereenigbt te wefen met 
de ilaghaderkens van de nieren) 
indienmen maar confidereert, dat 
tot nogh, toe niemand eenigh klier- 
tjen heeftkuhnen toonen tufTchen 
de faat flagaderkens, en die der va* 
tjens, diehetzaatmakcnjendedes 
tefticulen v/efen felfs uyfmaken: 
ais mede datter niec een eenigb 
jkliertjen gevonden word tuileheo 
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Tcrmiculares fupradiftos , Sc 
arterias uterinas ; Prsterea 
corticalem cerebri fubftantiam 
ex meris vafculis fansuineis 
conflare, luculenter demon- 
ftrarevaleo, coelofereno*• Ne 
dicam de hepatis 8c Lienis con- 
ftituto vafculofo, non autem 
glandulofo. Itaque hifce bene 
confideratis, haud arduum fo¬ 
re exiftimavi, quod dixi & du¬ 
bitanter propofui j didorum 
vafbrum continuati6nem. Inte- 
rim omnes vires intendere ani¬ 
mus efl, donec hujufce rei cer¬ 
tior faftus, omne dubium fu- 
perem. 

Dixerit forfan aliquis, Cl. 
Malpichium defcripiifle fuas 
glandulas renales , forma ro¬ 
tundas , imb & diaphanas, 
eafque reperiri in dorfo renum, 
&c. Refp. me non ignarum efle, 
paucas reporiri particulas ro¬ 
tundas, & diaphanas in rene 
vitulino, magnitudine ovulo- 
rumpifcium, microfcopio vi- 
fas; verum enimvcrb perpaucas 
font, refpedlu totius vifceris, 

Theflf. eaf- 

de wormxvyfe vaatjensjdiedoor het 
binnenfte vlies van de Baarmoeder 
lopen (hier voren kortelijlc aange- 
'wefen,) en tuflchen des Lytmoe- 
ders liaghaderen. Daar en boven 
kan ick by helder weer klaar too- 
nen, dat de fchorflighe fubftantie 
van de herflene niet anders is ais 
kleenebloetvaaTjeos j om niet ver- 
ders te fpreken, van 'tgefteldes 
Levers, «n van de Milt, ’t welk 
ooit niet anders en is, als eentTa- 
menflel va^n vaatjensj en niet van 
byfondere kliertjens. Defe zaken 
dan in confideratie genomcnzijn- 
de,heb ickgeoordeelt dat het nie- 
mand hard zoude voorkomen, 
wanneerickgiflender wyfefegge, 
dat het gefeyde te faedughten ftaat, 
OndertufTchen is myn voornemen 
allemogclijkemiddelen in’t werk 
te dellen, om hier van meer feker- 
heyts tebekoinen, op dat alie twy- 
fel magh weghgenomen werden. 

lemand fal my mogen voorhou- 
den, dat de Hecr Malpichius der 
Nierenklieren befchreven heeft, 
diehywil tuflchen degefeydeva- 
tengedeitte wefen, en fcytdatfe 
ront, en doorflghtigh zijn, ook 
datfeindenrugh, of bultigh deel 
der N ieren gevonden worden, 
Hier op tot antwoord, dat my niet 
onbewuftis, datter eenighe wcy- 
nigheronde, en doorfightige lig-' 
haamtjens gevonden worden in de 
nierenvaneenKalf, ingrootcmec 
de eyeren der Viflen overeenko- 
mende, ais men defelve met een 
vergrootglas befiet: maar defe zijn 

I feer 
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eafque nondum in dorfo , fcd 
in renis medio offendo. Utrum 
autem tales particulse diapha- 
nx dicendcE fint glandulae, nec 
ne, anceps haereo. 

Ultimo confiderandum va- 
forum fangninedrum renalium 
extrema, mirum in modum 
efle contorta,ficuti Tab.^.fig./. 

Thef. 2. indigitat , Sc hoc 
fruflraneum non eft, fed potius 
exiftimaadum, fegregationes,. 
quinimo confecfliones humo^ 
rum in corpore noflro, depen¬ 
dere a configuratione, ut & di^ 
Yerfitate fubftantiae extremi¬ 
tatum Vaforum, quae, utfu- 
pra innui , confiderabihs eft. 
De hifce fufius in defcriptione 
fequentiumThefaurorum, ubi 
integros renes xxi curabo in¬ 
cidi. 

N®. I r. Hominis utraque 
palpebra, in quibus praeter fo¬ 
ramina , in limbis exiftentia , 
ut A ea, qujB punita lachryma- 
lia audiunt, nova quaedam ap¬ 
parentia vifui fefe offert j afl 
nondum mihi fatisfacere pofi- 
fum, quid fibi velit. 

N°.III.Phiala oculum huma¬ 
num continens , cujus arteriae 
funt repletae mat:cer:^ fic Scle- 

roti- 

feer weynigh, ten opfighte vrni ’t 
lighaam van de nier, ook enlieb ik-' 
fc tot nu toe nietin denrugh ,maar 
in ’t middcn van de nierengevon- 
den. Of nu ookdefelighaamtjens 
kliertjenszijn, ofniet, "'t feheis 
by my tot nogh toe t wyfelaghtigk 

Tcn laaften ftaat hier ook nogk 
te confidereren, dat de uyteynden. 
van des niers bloetvaatjens, op eea 
wondgrbare en krinkelwyfe ma- 
nier door eengevloghren ieggen^ 
gelijk te fien is Plaat 6. Fig. y.Cab., 
2. en fulks en is niet tevergeefs, 
maar veel eer te bedughten, dat 
de klenfinghen der humeuren, ja 
ook de bereydinghe der vogbteir 
in ons lighaam afhangende is, vaa 
de verfcheydentheyt van configti- 
ratie, ais mede van het onderfcheyt 
der uyteynden van de bloetvateo, 
enanderecanalen, en is defe, ais 
boven vermelt is, feer confidera- 
bel. Hier over fullen wy verders 
handelen in de befchryvinge van 
de volgende Gabinetten , by de- 
wellte fiaan gevoeght te werden de 
Figuren vangeheele nieren. 

N°. II. Beyde de Ooghrehellen 
van een Menichen Oogh, in de- 
welke, nevens degaatjens oimon- 
dckens, diemen in beyde |de ran- 
deii vint, ook nevens de traan- 
gaatjens , nogh daarenboven figh 
ietsbyfbndersopdoet, waarinik 
my nogh niet kan voldoen. 

N°.Iir, Een Vlesje met een 
Menfchen Oogh, wiens flaghadc- 
renopgevult, en het harde vlies 
weghgefneden zijnde, komt ons 

in 
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tici adempdjCOflfpicienda fefe 
exhibet Choroidea, exiguo fo¬ 
ramine pertufa, ut vitreus hu¬ 
mor in confpedum veniret, qui 
naturi limpidus & tranfparens, 
in hoc objefto opacus dc albi¬ 
dus apparet, idque a liquore, 
cui innatat. 

Not. i. Tunicae Choroideae 
Vafculis arteriolis ceracea ma¬ 
teria rubra repletis, luculenter 
fefe videndos exhibent nervi 
ciliares albicantes , & per fu- 
perficiem exteriorem Choroi¬ 
deae reptantes. 

a. Ruyfchiana liic non appa¬ 
ret, utpote Choroidei non fa¬ 
tis aperti aut lacerati. 

3. Nervi & arteriae, perfu- 
perficiem tunicae exterioris ner¬ 
vi optici difperfae , videri hic 
quoque polfunc. 

IV. Phiala liquore re¬ 
ferta , in qua nobis occurrit 
foetus humani os petrofum, a 
feta dependens. 

Not. I. Didum os in duas 
partes efle divifum, fc: in os pe¬ 
trofum, ftrido nomine itadi- 
dum, & in fquamofum} quic- 
quid autem in lingulis offibus 
incurrit oculos, hic videri po- 
teft, 

a. Offis petroli capfa, (quae 
pars interior eft, nobifque ob¬ 

via 

in ’tgefightedc Choroidea, ofhet 
aderighe vlies, meteen kleenga- 
tjen doorboort zijnde, op dat de 
glaasachtige voght te voorfchyn 
foudekomen, dewelkevan nature 
hclder en doorfightigh is, maar nu 
ons hierdof, en witaghtigh voof 
komtwegens de voghtigheyt, 
waar in dit oogh bewaarc word. 

: Aanmerkt ten eerlfen .De bloet- 
vaatjensvan’t vlies Choroidea met 
een rootwaffighe ftoffe opgevult 
zijnde, geefc ons degelegentheyr, 
om feer klaar te kunnen befehon» 
weh de witte zenuwtjens, die over 
’tfelve vlies lopen, na de ciliare 
ofhayrwyfe bant. 

Tentweden.HetRuyfchen vlies 
en is hier niet te lien, om dat de 
Choroidea of aderige vlies niet ge- 
noeghfaam open gemaakt is. 

Ten derden. Soo kan menook 
hier zien de flaghaderen en zenu- 
wen, die langhsbet buytenlle vlies 
van de gefight zenu wen lopen. 

No. IV. Een Viesje met voght, 
waar in ons te voren komt, het 
lieenagbtigh been van ’t geboor^ 
hangende aan een paertshayrtjen, 
en dat van een onlanghs gebore 
kintje. 

Aanm. ten eerften. Dit been is 
intweedeelen verdeeit, nament- 
lijk in een lleenaghtigh been, dra- 
gende de name van’tgeheel5 en 
in een fcfaubwyfe been, en al wac 
in yder ons voorkomt fal ick aan- 
roeren. 

2. De holte van lleenaghtigh 
been, hetdoosieofbuilegeheten, 

l 2 zynde 
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via pone membranam tympa¬ 
ni) tenuiffimi. membrani eft 
fuccinda, quae vifum noftrum 
fugeret, nifi arteriolaeper eam 
difleminatae,, 8c ceracei.mate- 
ria rubri repletae, ejus exiften- 
tiam nobis manifeftarent.. 

5. Gfficuium , fkpcs di- 
dum, in fitu naturali, fc: in fo¬ 
ramine ovali haeret, eftque ob- 
velatum leu amidum membra¬ 
nuli tenuiflimi, arteriolis quo¬ 
que initrudi.. 

4. Foramen rotundius in dida 
eapfa, quod viam praebet co- 
chieae, hic quoque non folum 
apparet,verum etiam membra¬ 
nula didi foraminis limbum,ut 
& cochleae cavitatem, nec non 
ejus feptum ofleum, inveftiens. 

In altera offis petrofi parte, 
£c; ofle temporum, fetae quo¬ 
que adhaerente , fequentia lu^ 
ftraritut 

I. Membranam Tympani 
geminam efle, praeter involu¬ 
crum extimum, quod infoetu 
humano invenitur, &tympani 
memb: cohae-reti 

a.Exteriorem tunicam live la¬ 
mellam feparabilem efleab in¬ 
teriore, quemadmodum in o- 

culis». 

ANATOMICUST IT. 

deholte, dewclfeeonsevenaghtcr 
hec tromraelvlies voorkomt, is mcir 
een feer dun vlies je bekleer, .’t weh 
ke men over 'thoofe zoude zien,, 
ten ware de flaghaderkens, dopr. 
het felvevliesje loopende, en met 
roode ftoffe vervult zynde, des- 
felfs wefen ons quame aan-re wy- 
fen. 

Ten derden. Het ftegelreepjc, 
zynde een der gehoor beender- 
kens, fit nogh in fijne natuerlijke 
plaatfe » datis in het ovials- wyfe 
gaat je 5, 't felve is ook met een feer 
teder vliesje bekleet,, waar door 
Heenmenook zien kan flagfiader- 
kensteloopen. 

Ten vierden. Hier ziet men ook 
niet alleen het ronde gaatje, ’t 
welk dewegh tot hetflakkc bHys^- 
je baant, maar ook. ’t vliesje, dat 
den omtrek van *t gefeyde gaatje, 
^Is mede de holte van ’t flakke 
huysje, en des felfs beenigh tufi 
fchenfchey tfel komt te bekleden. 

In het twedegedeeltevan’tge« 
ieydebeen., zijpdehet fehubwyfe 
gedeelte, ’t welk hier ook aan een 
paertshayrtje hanght, kan mende» 
ie vplgende zaken befchouwen, 

Teneerflen. Dat hettrommel- 
vliesje van twee op den ander leg* 
gende vlieskens te famen gefteltiy, 
buyten het uytwendighe dekfel, 
*t geen in jongh geborenkinderea 
ge vonden werd, en aan het tro m- 
rocl vliesje vaft fit. 

Ten tweden. Dat men defe twee 
vlieskens van den anderen kan 
fcheyden, evengdijk.de Choroidea 

van^ 
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Gulis, Ruyfcliiana a Choroi¬ 
dea. 

3. In hoc objedto exigua por¬ 
tio lamella exterioris leparata 
eft ab interiore , in aliis autem 
objeAis , poftea defcribendis, 
maximam portionem, fcparavi 

4, Pellicula extcrfor innu¬ 
meris arteriolis repletis fuper- 
bit, quibus interior hic defti- 
miitur, forfan quia non funt re¬ 
pleta. 

5'. Hancce membranulam 
Tympani, nufquam hic fora¬ 
mine eUe pertufam aut perfora¬ 
tam, fed ubique in ambitu ofli 
orbiculari connata. 

6, Quomodo incus & mal¬ 
leolus fibi invicem cohareant, 
Sc quo ritu malleolus^ affigatur 
membrana tympani , hic vide¬ 
ri poteft, funtque didtaofficu- 
!a perioRio quoque obdu(5la, 
per quod arteriola vifuntur 
difperfa. 

7. Quartum officulum audi¬ 
tus, ftapedis parti fuperiori 
annexum, diftindViffime hic 
luftrari poteft, & quod magis 
eft, arteriola repleraconlpici 
poftunt, in membranula, quar- 
tumofficulum inveftiente. 

yan de Ruyfchiana in de ooghen ^ 
fulks kan men hier ook befchou- 
wen. 

Ten derdeoi la dit voorwerp fs 
cen kleen gedeeke van ’t buytenfte 
vliesie gefcheyden van *t inwendi- 
ge, maar in andere , die hier na 
lullen verhandelt werden, heb ick 
voor ’t grootfte gedeelte defe twee 
viiefsn vah den anderenafgefchey- 
den. 

Ten 41 Soo kan' men hier zien j 
dat het buytenfte defer twee vlie- 
fen , met ontallijkc flaghaderkcns 
begaaft ia, daar het inwendighe in 
tegendeeljhier geenflaghaderkens 
heeft, mogelijk om datfe nret op^ 
gevult zijn geworden. 

Ten vy fden. Dit trommeh vlies- 
ken en is* nergens met een gaatjea 
doorboortVmaar alfints in den om- 
trefc vereenight met het ronde 
beentjc. 

. Ten fesden. Sbo kan men hier 
befchouwenhoe liet aanbeeltje fig 
'komt te vereenigen met het ha> 
mertje, ook^alsmedeopwatwyle 
het hamertje vaft geheght is, aan 
het trommelvUesje, en fijn defe 
geffeyde beenderkens ook van een 
vliesje bedekt, waar doorvecle 
flaghaderkcns heenloopen. 

Ten 7. Het vierde beentje van 
’t gehoor, vaft geheght zijnde aan 
het bovenfte van’t ftegelrcepje, 
kan^men hier feer perfed zien: Ea 
dat meer is , de flaghaderkcns door 
*t vliesje van dit vierde beent jeloo- 
pende, en fijn hier vooronfeogen 
geenfintsveiborgem No* 
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N®.V. Portio maxilla fupe- 

rioris ex infante, in qua lucu¬ 
lenter videri poteft,dentes pue- 
riles,ante indurationem olfcara 
aut lapideam, colore & fub- 
ftanti^ conftare diverfi 5 exte» 
rior enim albicat, fequens co¬ 
loris cft cartilaginei, tertia Sc 
intima , qusecsteras copii fu- 
perat, mollis, & plurimis fan- 
guincis vafis praedita. 

N®. yi. Portio funiculi um¬ 
bilicalis Hippopotami cum an¬ 
nexa portione Chdrii, innu¬ 
meris globofis corpufculis re* 
ferti j & ea aequant magnitudi¬ 
nem ciceris, lentis, & nonnul¬ 
la capitis aciculae majoris; qua¬ 
lem autem habeant ufum, non¬ 
dum expifcatus fum. 

VIt Pueri portio Nali, 
fecundum longitudinem difle* 
6ti, ut feptum narium ejufque 
involucra in confpedum veni¬ 
rent. 

Not. Septo fuis integu¬ 
mentis adhuc inveftito, con- 
fpiciendum fefe exhibet in u- 
troque latere, dudus peculia¬ 
ris , per quem Mu cus excerni¬ 
tur. In uno latere indidi fetam, 
ut intuenti flatim fefe manife- 
flaret, de hoc alias plura. 

■ N®.V. Een ftuk van deboven. 
fle kaak van een kleen Kint, wa» 
in menklaarzienkan, datdetan- 
den der kinderkens ,|eer datlefleen 
of been-hard Wordenjvari verfchei- 
de couleur enfclfllandigheyt zyn; 
want de buytenile is wit, de vol- 
gende komt in couleur over een 
met kraakbeen, de derde en bin- 
nenfte, dcreftein veelheyt tebo- 
vengaende, is faght en met vele 
bloeivaatjens yOorfien. 

N®.Vl^en gedeelte van denavei'- 
flreng van eenkalf van eenZeekoe, 
waar aan een flukje van vlies 
Chorion vaft zit, vervultmet ron- 
de lighaamtjens; en zyn defe in 
groote overeenkomende met 
Spaenfcheerten j Linfen, enook 
groote fpeldehoofdcn j Edogh van 
■wat gebruik defelve zyn, en heb 
ick niet kunnenuitvorflen. 

N». Vir. Een ftuk van de neus 
van een jonghe , dewclke na de 
ienghteopgefneden is , om alfoo 
desfelfe tuflchen fcheytfei, met 
fynbekleetfel tekunnen zien. 

Aanmerkt dat het tuflchen- 
Icheytfel met fynbekleetfelsnogh 
omvangen zynde, ons gelcgent- 
heyt geefc, om aan beyde zyde 
een byfondere canaal te zien, waar 
door het fnot figh ontlaft. Van 
eene zyde heb ick "'er een ver- 
Icens borfteltje in geftoken, op dat 
den fiender ’tfelve aanftonfs in’t 
gefighte foudc komen. Hier van in 
toekomende breder. 

N». N' 
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N®. VIII. Infantis pia njater 
liqnori innatans, adeoque te¬ 
nera ac fubtilis, ut vix praeter 
vafafang: aliquid membranofi 
appareat > Videtur enim fere 
ex meris Vafculis fanguineis 
conftare qus ope alicujus 
fubftantiae membranofae fuo 
continentur loco, ne inter fe 
confundantur. Hoc demon- 
ftrari non poteif , nifl arteriae 
ad finem ufque fint repletae ma- 
terii ceracea rubra, hoc enim 
fa61;o, quicquid arteriofum, aut 
ven: rubedine perfufum eft, & 
quod rellat membranofum efle 
conflat.. 

N®. IX. Phiala in cujus 
liquore duo confervantur ob^ 
jecla; horum primum & mi¬ 
nus, duae funt palpebrae huma¬ 
nae , quarum arteriae funt re¬ 
pletae , unde rubedinem indue¬ 
runt. 

Alterum quoque duae funt 
palpebr® humans , quarum 
arteris haud replets funt. In 
iis videre licet punfta lachry- 
malia , & in marginibus ofcu- 
ianotiffimarivulornm, humo¬ 
ri vifcido dtduro hic repleta. 

N“.X.Phiala continens duos 
oculos humanos tranfverfim 
fedos, in quorum cavitate lu- 

cu- 

N®. VIII. Het dunnc herlTen- 
vlies, van een jongh Kint » 'c 
welk in een voghtighcyt dryft, 't 
felve is foo teder en fubtyl, datr 
raen naaulyks, behalven de bleet- 
vaten iets vliefighs in "'t felve be- 
fpeurenkanj ja het fehyntdatdit 
dunne herflenvlies by na alleen 
uytbloetvaten beftaat, dewelke, 
door toedoen van iets vliefighs in 
hare plaatfen gehouden worden, 
op datfe niet onder een en zouden 
komen te verwerren 5 dit en is niet 
te toonen , ten fy de flaghaderen 
to t hare ey nden toe vervult zyn ge- 
worden, met een rood-waffighe 
floife i want dat gedaan fijnde, 
foobevintmen alles wat flaghader- 
lijkdf aderlykis , van een roode 
couleurjen*t geen overigh is, ’t fel¬ 
ve is te houden voor ’t vliefighe. 

N°.IX. EenVlesjemetvoghti 
waar in twee voorwerpen bewaart 
werden j het eerftc fijn twee dogh- 
fchellen van een menfch, welkers 
flaghaderkens vervult zynen {bp‘ 
komen onsdefcive root voor. 

Het andere voorwerp zyn ook- 
twee ooghfchellcn van een 
menfch, welkers flaghaderkens 
niet en zyn vervult. In defe kan 
men ziende traanftippen, ais me¬ 
de in hare randen de mondekens 
der feerwel bekende eanaaltjens, 
met een taye en liarde voght in de- 
fc voorwerpen vervult. 

N^.X. Een Vies onthoudende 
twee menfchen oogen, over dwers 
doorgefneden , in welkers holte 
hetnetwyfe vlies klaargezien kan 

wer- 
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culenter luftrari potcft Tunica 
retiformis , medullofa fub- 
ftantii obfita; huic proxime 
adjacet Ruyfcliiana,, pigmento 
nigro obduda. 
N°.Xl.Phiala,in quaduo obje- 

ifta vifuntur,quorum alterumja 
capillo dependens, oculus eft 
infantis, tranfverfim fedrus. 

Not. I. In Portione reticulari 
c fundo oculi emergente., 
notandum, Vafculafang: tota 
efle repleta ad extremitates uf- 
que, & hoc fado, difta rjeti- 
cularis feu retiformis videtur 
conftitutio ex vafculis fangui- 
neis , quae, permembranolum 
quid, fuo loco detinentur: me- 
dullofum autem in hoc objecSto 
vix perceptibile, in.aliis autem 
fatis evidens^ 

%. Arteriolae Ruyfchianae 
Tunicae hic funt repletae, & 
^quam diverfae fmt reptatu ab 
arteriis Choroideae , hic cerni 
quoque poteft. 

3. Ligamentum Ciliare neu- 
tiquam mufculorum munere 
fungi, fed vero ejus procelTusj 
fatis evidens quoque eft in hoc 
pbjedfoi Vide quoque Tab. i. 
Fig.4. ^ dcj.Thef 2. 

4. Ruyfcliianam Tunicam 
per- 

ANATGMICUS II 

den met een merghaghtighelbf. 
fe befet^ dicht by defe ziet mea 
hec Ruyfchenvliesrbefetmeteea 
fwarteftoffe. 

No. XL Een VIesje, waar in 
twee voorwerpen gevonden wer- 
den, waar van’t eene is een dwers 
doorgefnede ooghc van een Kint, 
hangende aan een hayrtje. 

Aanmerkt teneerften, dat hier 
een gedeelte van ^cnetwyfe vlies, 
uit de grond van ’t oogh voort 
komt, waar ontrent te dbferve* 
ren ftaat, dat alie de bloetvatjens 
tot deneynde toe opgevult zyn, 
endatgedaanfijnde, fookomtons 
het netwyle vlies voor, ais een 

eftel van bloetvatjens dewelkc 
oor iets vliefighs in hare plaat- 

len werden gehouden. Hetmergh- 
aghtjgh wefen is in dit voorwerp 
naauiyks te bemerken, maw ia 
andere klaarblijkelijk genoegh. 

Ten cweden. De flaghaderkens 
van*tRuyfehenvlies lijn hier dp- 

evulc, en hoe feer verfcheyden 
efelve zyn, van dievan^tnetwy- 

fe vlies, ten opfightc van haaren 
cours, fulks kan hier mede geliea 
werden. 

Ten derden. In dit voorwerp 
blykt hetookgenoegfaam dat den 
hayr-wyfen band, geenfints ’e 
werk van een fpiertje uytvoert, 
maar wel desfeifs aanhanghfel. Ziet 
de eerfte Plaat van dit z.Cab.fig. 
4. y. en 7. 

Ten vierden. Soo is hierook 
klaar 
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' pertingere ad finem ligamenti 
Ciliaris, oppido quam berie 

'hic cerni poteft. 
Alterum objecluni infundo 

Phialae p6fitum,pofterior ocu¬ 
li pars eft , cujus arteriae ita 
plane funt repletae, ut tandem 
extravafatio fit fada, Sc hoc 
facile fit, fi minus caute pera¬ 
gatur negotium illud.* 

XII. Portio arteriae Iple- 
hicae vitulina repletae , cujus 
extremitates fafciculatim funt 
fiilpofitae. 

N°. XllL Portio‘fiibftantiae 
corticalis cerebri humani, in 
qua luculenter demonftrari po- 
teft, diftam fubftantiam nil 
efle , ni fi congeriem extre¬ 
mitatum vafculorum fan- 
guineorum. Eum in.finem ce- 
racea rubr^ replevi dictas ex¬ 
tremitates , Sc liquori limpido 
indidi, ut a fe invicem nonnihil 
recederent, nifi autem hoc ita 
fit, impoflibiieeft, veritatem 
liujus rei explfcari. Vid. caetera 
fuper hac re Refp. in Epift. 
Probi. 12., ubi figuras addidi. 

N°.'X1V. Hominis utraque 
Tonfilla, cum interfita uvula. 
Quam cellulofae fint tonfillae, 
quot & quantae aperturae , fau- 

Thef.ll. ecs 

.Idaar te zien, dat het Ruyfchen- 
vlies, figh uytftrekc tot het eynde 
van den hayrwyfen band. 

Het ade voorwerp in de gront 
van dic felfde Glas geplaaft, is het 
aghterfte van ’c Ooghe , wiens 
fiaghaderkens foodanigh geheel en 
al opgevulc zijn , dat ten laaften 
daar door een tegens natuurlijke 
uytfpattingh yoorgev.allen is, en 
kan lulks light gebeuren in die 
handelingh , wanneer men niet 
omfightigh genoegh is. 

No.XlI. Eengedeelte van de 
miles flaghaderuyt eenKalf, defe 
opgevulc zijnde, bevintmen, des 
felfs uyteynden bundelwijs geftelt 
te zijn. 

Eenftukje van de 
fchorifighe fubftantie der herflene 
van een Menfch, waar in klaarhjk 
blykt,-dat defelve niet anders en 
is, alseen ramenftelvanbloetvaat- 
jens. Ten dien eynde foo hebick 
"de gefcyde uyteyndenmet een root 
waffighe floffe vervult, en daar na 
indefe heldere vogt gehangen, en 
fonder dat foois*t onmoogelijk, de 

. waarheyt van die zaak na tevorf- 
fen, Ziet verders over .defe .zaake 
myn Antwoordop de 12. voorge- 
(lelde Brief, alwaar ’z felve met 
figurena,fgebeeltis. 

No.XIV. Beyde deamandelen 
van een Menfch, met des felfs tufi 
fchenftaande lelleken. Hier kan 
men zien hoe celluleus, ofhoe rijk 
van kleene holletjens defe onfe a- 

K -man-». 
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ces fpcftantes, idque faspe ih 
ftatufaho, hic videri poteft. , 

Notandum interim hafce a- 
perturas evidentius in confpe- 
dtum venire, in tonfillarum 
tumefaftione, id quod Chirur¬ 
gi , in Anatomia minus verfa- 
tis, faepiflime impofuit, exi- 
Rimantibus cum viderent haR 
ce aperturas , tonfilias efle ex¬ 
ulceratas, cum contra didffi 
aperturas naturales fmt , eo 
tempore tantum magi s hian? 
tes. 

N^. XV. Sclerotica humana 
reflexa, e cujus medio.|)ortio 
reticularis emergit. . 

N°. XVI: Oculi humani 
traque palpebra; in quibus fo¬ 
ramini aut ofcula in limbis 
exiftentia, ut pundalaehry- 
malia luftraripoflunt. 

liOCULAMENTUM,• 
BaThefaurdfecmdo , continet 

Are AS AliffjUOt q^nadrangiiUres ex 

■ ligno Cedrino confeci as,quarum 

ARCA PRIMA i 
fequentia continet. 

N°. i. Portio cutis infantis , 
cujus arteriis repletis * rubedi¬ 
nem induit cutis. ; 

Not. Vafculorum di<floramr 
extremitates reptatum habere 

diver^. 

mandelen ziin;als mede hoc vcd,ee ^ 
hoe groot der felve openingenzijij,. 
dewelkenadekeelopen ftaan, en ; 
dat dikmaal in een fris engefont 
Menfch. Oridertuifehen ftaataan 
te merken , dat defe openingen 
Idaarder te zien zijn , wanneerde 
amandelen gefwollen zijn, en zulk&. 
heefc de Chirurgyns , die in de 
konfte vao Ontledinghe niet alte 
wel geoeffent zijn j feer dikwils 
bedrogen,dewelke ais zy defeope- 
ninge in de amandelen zagen, Ibo 
waandenfy defclve verfworen te 
2ijn,daar ter contrarie defe openin¬ 
gen natuurlijk zijn , allecn maar > 
dan ter tyd meer gapende. 

No, XV. Hetomgekeerdehaf» 
de vlies van een menfche Oog, 
uytwiens middeneen gedeelcevao > 
’t netwyfe vlies voortkomt. 

Ns^. XVI, Beyde deooghfchel- 
lenvan een Menfch , waarin de ‘ 
gaatjens of mondekcns, dewelke 
in de randen fitten, ais mede de 
traanftippen gefiea kunnen wef- 
den. <» 

De L A A onder dit tweede Cohinet ■ 
omhoudmjighverfehefde vierkanu - 
Cedere Doofeny ‘U/aarvandeEer- 

fie geopend zynde, ons vertoont 

ivord, ■- 

No. I. Een Ruk Van ’t vel van • 
een Kint , wiens flaghaderkens 
met een i*oot-wafhghe liofFe ver- 
vultzijnde, ’t velrootvoorkoiat. 

Aanmerktdatde uyteynden van 
degefeyde varen in harenJoop een 

ande- 
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diverfum a lubjedis , jana}am:: 
ifldigitandis. 

Praeterea continetur in 
difta area , portio exterioris 
Tunicae uteri vitulini, in qua 
vifuntur arteriae, cerace^ ma¬ 
teria rubri repletae , quarum 
reptatus & numerus longe dif* 

, ferunt» :4:cutai»£is. 

No. Ut. Portio Membranae 
Chorii foetus Vitulini , cujus 
arteriarum extremitates, ma¬ 
teria ceracea flavi tam rite re¬ 
pletae, ut intuentims oculos 
alliciant. 

N°. IV. Portio ejufdem mem¬ 
branae, ramis m^oribus in- 
ftruda. 

n A R CA Gedrina fecunda. 
reperiuntur fequentia. 

I. Superior pars cranii 
foetus liumani integumentis 
omnibus ademptis, ut incon» 
fpe<^l:um veniret fontanella 
membranacea. 

'Not.^. Didamfontanellam 
fcatere arteriolis repletis, quae 
neutiquam corifpici pofiunt, 
nifi prae mifla repletione. 

a-, F oetus humani ofla cranii 
conjungi membranarum ope, 

non 

anderecourshoudien, ak weldie, 
devvelke wy aanftonds fullenaan- 
wyfen. 

Daar benevens foo wort *er ia de 
felve Doos,gevonden 

No. II.Een ftukvaa "'tbuytenftc 
vlies desLyfmoeders van een Kalf^ 
wiensflaghadcrsmet een rootwaf 
fighe ftoffe opgevult zijn, en is der 
felver coui-s en getal verfcheyden 
van die, dewelke door 't vel lop en. 

No.III. Eeitftuk van vfies Cho - 
rion uyreen Kalf, wiens flagaders 
uytcynden foo eurieus opgevult 
zijn mec een geel-waffighe ftoffe, 
dat de Oogen der gene , die dic 
yoofwerp komen te flen, daar op 
vcrlokt werden. 
Noi I V.Een ftuk van 'tfelve vlies, 

met groQter takken vaniflaghaders 
voorfidn. 

In de twede Gedere D Q G S wer*" 
dendefe volgende zakenge- 

vonden. 

No'I. Hetbovenflredeel vande 
herflen-panne, van alie bekleetfe- 
lenoncbloot, om de vliefighe fon¬ 
tanei te ziendn eenjongh gebore 
Kind. 

Aanmerktten eerflen, dat defc 
fontanelle vervult is van opgevul- 
deflaghaderkcns, dewelke geen- 
fints kunnen werden gefien, ten 
zy datter een opvullinghe voordf 
gaat. 

Ten tweden. Soo kanmenhier 
ookzicn, dat de.beenderkens van 

-K a ’thooft 
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non autem per futuras , liiq 
qiioque cerni potefl. ‘ 

3. Didas membranas ef!e 
pericranium & duratti matrem,. 
hic conflat. 

4. In infante vivo, dida! 
conjundio in fuperiore parte 
non efl per mutuum contadum 
ofilum, aut per futuras, fed ad 
diflantiam quandam, prout hio 
videre efl. 

5. H$c autem diflantia efl’ 
vel major, vel minor : femper 
tamen aliqua reperitur, id quod 
autores omnes non obfefvarunt. 
in fuis figuris ; eo magis, 
quia dida diflantia , in vul-, 
gari fceletopoeia f(Etuum» non 
invenitur ; cuni enirnoflaToe- 
tus exficcantur , naturalis di¬ 
flantia non eonfervatur, nifi, 
goflypiiope , quo totum ca¬ 
put ofleum eo. ufque .replen¬ 
dum, ut nullo modo orfa ad, 
fe invicem accedere pofiint in 
exficcationo. • 

6 Os frontis geniinum efle in 
foetu humano, hic videri.po-. 
refl. 

No.TI. Superior pars cranii 
infantis-, in qua fupradida dt- ^ 

flan-. . 

’t hoofc in cen jong gebore Kinr r 

niet door naden, maar door toe-; 
doen vanvliefente famen zijn ge- 
voeghr. 

Tenderden. Sooblykt hec hier 
dat defe gefeyde vliefen niet anders 
zijn ais een gedeeite van harde 
herllen-vlies, en van^thafflenpans^. 
vlies. 

Ten vierden. In eenlevendigbi 
Kint, enwerdende beenderkens . 
van de herfTenpanne,' boven op ’t 
hooft, niet te famengeflekdoort 
onderlingh aanraken, nogh bok,. 
door naden, maar defelve flaaa wat 
vandenanderen. 

Ten vyfden. S06 flaat ons te con- 
13dereren,dat defe diftantie in d’ee-/ 
ne groter, in d’anderc kleender is, 
eghter wortcraltoos eenighe ge-’ 
vonden, geen by alie autheuren 
niet en werd geobferveert in haare 
iiguren j-te meer nadien defe db 
flantieook niet en werd gevonden, . 
ais men hetgeraamte van een jongh ‘ 
geboreKintje, opdegemeenema- 
nier» komtte maken : Wantals 
men de beenderkens komt tedro-' 
gen, foo verlieft men de natuurly- 
ke diftantie, ’ten zydatmenkge-; 
heelehoofje metCatoen foodanig 
komtoptevullen, datdebeendeb ' 
kens in ’t drogen geenfints tde el- 
kanderkunnen getrokken werden. 

Tenfesden. . Hier ziet mehook 
dat het voorhoofcsbeen in een jong 
gebore Kindje uyt twec ftukken is ' 
beftaandc. 

No. II. Het bovenfte gedeeite 
van de herfTenpanne van eenkleyn' ' 

Kid£- '' 
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fititia omnino abolita; fonta- 
nella membranacea vero , quae 
femper ad tempus adhuc repe,^ 
riatur, hic videri poteft.' 

Not. I. Fontanella difta 
non praecifo clauditur annifpa- 
tid, verum citiiis,tardius, fe¬ 
cundum corporis difpofitio- 
nem, & prout offificatio magis 
vel minus-eft vegetav 

2. Diftapars cranii pedora- 
nioeftamifta, cujus arteriolae 
funt repletae ceracea materia 
rubra. 

3.. Eadem materia quoqjie' 
repletus eft ilnus falfiformis C 
longitudinalis^' 

NMII. Pars cra.nii fuperior^ 
foetus feptimeftris inftru^a?; 
cute; - 

Nor. I. Giitis auferri poteft 
ab bfle, quia feorfum eft exfic- 
cata ; & fic datur occafto inte¬ 
riorem cutis fuperficiem lu- 
ftrandi, cum 'fiiis vafis '-farig^v 
utpote repletis. ’ 

2. Cutem hUmanamrot fca- 
Kre vafts fang;, ut iis.omnibus' 
repletis, tota cutis rubican-= 
diflimaftt , hic patet. 

3 ♦ Di^a cutis fcatet quoque ■ 
capillis nigris, quantumvis foe-' 
tus fit feptimeftris. • 

Kintje, waar in de voofgemelde 
diftantie vernietight is} maar dc 
vliefighe 'fontanelle, dewelke al- 
toosnaeenighen tyt nogh gevoii- 
den werd, kan "er gefien werden. 

Aanmerkt ten eerften. De ge- 
feyde fontanelle en werd niet pre- 
cysop’t jaar gefloten, tnaarfom-' 
tyts vfoeger oflacer na de geftelte- 
nifle van ’t lighaam , ais'mede na- 
datdebeenmakinghemin of meer 
vigoreusi^; ^ ^ ; 

Ten tweden. pit gefeyde pe- 
deelte van "t bekkeheel is nog hiet 
desfelfs pannevlies omvanghen, 
wiensflaghadcrkensopgevult 
met een rootwaffighe ftoffe. 

Ten derden» De feyfenwyfe 
groev is met defelve ftoffe ook op- ‘ 
gevult. 

No. ril. Hetbovenfte gedeelte 
van de herflenpanne van een Kint¬ 
je van ontrent y maanden draghts, 

. \ felve is nogh bekleet met het vel. 
Aanmerkt teaeerften. Dit vel 

kan men vari’t been afriemen, om' 
dat^het apart is gedrooglit: en alfoo ’ 
werter gelegenthey t gegeven, om 
-de birinenfte oppervlakce'• te be-’ 
fchouwen mec des felf?opgevulde ' 
bloetvaten* 

Ten pweden. Sooblijkt het hier 
dat het velfoo vol van bloetvaten 
is, dat defelve al te famen opge-- 
vult zijnde, het geheele vel figh 
feer root vertoont. 
' Ten derderi. "t Gefeyde vel is 
feer dight met fwart hayr befet, : 
hoewel het maar van een feveip== 
raaandigh Kintje is. ' 

^ 'k J i K.. 
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No. IV. Superiojc ^ars cufis No-IV. Het bovenftegedeelte 

capitis infantis obefi, in qua vi¬ 
dere licet, non foluna in ;finci- 

, piteobefiorum hominum, pin¬ 
guedinem copiofam reperiri, 

. verum etiam in fronte, contra 
nonnullorum opinionem. Cu- 

,i;is di£l:a,,admoduin quoque pi- 
iofa. 

van ’t velvan een vet Kints hoo§e, 
waarin menkan zien,dat nietalle^ 
ontrent het opper maar ook't voor- 
hooft veel vet gevonden wordj in 
vette Luyden, ’t Wflk tegen ’tgc- 
voelen van fommighe is. ’t Gefey- 
de vel is pok bylopderlijck. laet 
hayrbefet. 

in ARCA TERTIA Cedri¬ 
na reperitur Tunica Gho- 

. rion di<R:a, .e vitulo. 

Not. Arterias cetaeea reple- 
. vi materia, eaque non tantum 
jrami majores, &minGresviunt 
oppleti,, verum etiam.ramuf- 
culi tame:?^igui^fubtiles, ut, 
averfa luce vifi,, maculas tan- 

, tum 'elle , videantur : micro- 
: fcopid autem adhibito, diftin- 
^ Ae, reperiuntur arteriolarum 
extremitates efle , quarum re¬ 
ptatus diyerfus, ab eo , qui 
obfervatur in Tunicis uteri¬ 

nis. 

ARCULA QUARTA 
Continet humorem cryftal- 

linum, oculi Ovini, membra¬ 
nula aranea amicum,per quam 
vifuntur .difperfas arteriolae 
plurimae. De hujulce membra¬ 
nulae exiftentia Anatomici alii ■ 
aliter fentiuntjquidam illam da- 

In dederde B O O ‘S’. iverd gevon- 
^ denhetvliesChoripu^ uyt 

,-eenRaif. 

Aanmerkt. Dat ick niet al» 
leen de groote en kleyne tak- 
ken met een rootwaffighe ftoffc 
opge vult hebbe, maar opk felfs die 
gene, dewelke foohleenen.fub- 
tylzijn, dat ais menfe van5’tligk 
aigew.ent, homt te befchouwen, 
fy haar ais kleyne vlakjens verto? 
nen.; Edoghmet een vergrootglas 
daarbykomendes foo bevindraen 
middagh Jdaar, dat het de uyteyfl- 
den dervil^gWerken^f zijn, de- 
welke-in,.courSi yerfcheyapn zijo 
van die, . de welke in de vliefen van 

, deLyfmoeder gevonden werden. 
Hetvierde DOOSJE 

Onthoud in figh de cryftalline 
voghtigheyt, uyt; het Oogh van 
een Schaap, omvangen met het^ 
fpinnewebbe vlies {tmka Ju- 
nea) door ’t welke feer veele flagh- 
aderkens loopen. Over het wefen 
van dit vlies en zyn de ontleders 
niet eens ; eenighe verfaken 
het felve, anderefijntwyfelmoe- 
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riaegant; nonnulli ambigunti 
alii eandem admittunt; ipfe 
quoque diu anceps hxCi, quid 
de hoc negotio ftatuerem, ve¬ 
rum cum repleviflem arterias 
oculi ovini ceracea materii, 
aperiebam oculum, membra- 
nafque perfcrutabar, ^ fic vi¬ 
debam per membranulam ara^ 
neam plurimas' arteriolas dif^- 
perfas;hocGbfervatodndidi hu¬ 
morem cr3!"EaiI; cum fua mem¬ 
branula pliialae,liquorelimpido 
repletse.Die infequente cum no¬ 
vum hoc inventum iterum vi¬ 
dere mihi animus eflet, nil mi¬ 
nus, quam art: videre poteram; 

Ratio autemdisse erat i Re¬ 
pleveram, u^ dixi ^ Arterias o- ’ 
culares ceracei materia, qu^ 
ad humorem cryftalinum uf' 
que quidem erat propulfa ve¬ 
rum enimvero ibi quoque fub- 
ftiteratj nec ulterius in arte¬ 
riolas membrana? aranea?» cry- 
ftallinum inveftientis, pene¬ 
trare potuerat, fanguis autem 
fimul cum ceracea materia ul¬ 
terius atque ulteriuS' propulfuSj 
ita repleverat didas arteriolas 
Tunica araties^, ut ceracea? 
materia? omnis locus fuerit de¬ 
negatus arteriolas replendi: 
Cum autem totum illud liquo-, 
ri indidillem , fanguis non fo- 

digh i eenighe admittereh ’t fel- 
ve, felfs ben ick langh twyfelagh- 
tigh geweeft ,• wac ick van dien 
haftdel zoude geloven 5 maar ais 
ick de flaghadercn vanfeenfchaaps 
ooghc meceen waiEghe ftofFe op- 
gevulc hadde, foo opendeickhet 
oogh j en de vliefen doorfoekeh- 
de , fagh ick feer veel fode ilaga- 
derkens door het fpinnewebbe 
vlies verfpreyt te zyn. 

Dir fiende, dede ick dele ery- 
ftaliinie vpghtigheyt met deffelfs 
omvangead vliesje 'in een Vlesje 
met heidere voght 5^ ais ick nu ’s 
anderen daaghs defe nieuwe uyt- 
vindinghe wilde befien V foo en 
fconde kfe Mers iriinders ais rode 
flaghaderkens hefchbuwen. Hier 
van was dit de reden: Ickhad, ge- 
lijfc gefeght is, des' ooghs flagh- 
aderkens vervult met een wa0i- 
gkeltoffe, dewelke wel voortge- 
drevenwas tot aan de crylialline 
v.c^htigheyt, edogh was defelye 
diaf biyveh ftaari, niec kunnende 
vefder penetreren' tot in de flagh- 
aderkens van "'t fpinncwebs-wyfe 
vlies, ’t welk de~eryfl:allirie vogh- 
tigheyt omvanght, alfoo ’tbloet, 
te geiyk met de wallighe ftolFe- 
voortgedreveh zijhde, de gefeyde 

' flaghaderkensi van ’c fpiiineweb 
wyfe vlies fobdanigh had vervult', 
datter geen oecafie overigfi wierd 
gelaten voor de waffigjie ftbfie, 
om in de bloetvatjens te kunnen 
komen. 

Ais ick nu dit alles in een Vlesje 
.met voght gedaan had, foo en is 

hcE 
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Ium evanuit, verum etiam 
per confequens .arteriolje fub- 

.tiliffims oculorum .meo¬ 
rum aciem effugerunt. Pqft- 
quam mihi fecunda vice acci¬ 
deret , ut talis repletio in ocu¬ 
los caderet / cautior fadus 
fculptorem flatim adii, Sexti 
Jncidi curavi, Yid. Tab. i. 
Thef. 2* Fig. 8. Notandum au¬ 
tem j^ie diftum humorem cum 
fua membranula arteriolis a 
fanguine rubro repletis, con- 

' fervare in difta Arcula quarta, 
idque extra liquorem.' In ex- 
ficcatione diefti obje<J;i hpmoj 
rugas quidem contraxit, ve¬ 
rum hoc prjecayeri non potuit. 
Figur: hujus^membranulje seri 
,olim incidi curavi fine vafculis 
fang:, quandoquidem eo tem¬ 
pore nondum detegere potui, 

"ob inftrumentorum ruditatem. 

ARCULA Cedrina quinta 

Inftruc^la vagina e corio in¬ 
fantis confe^a, in qua confer- 
yantur culter & furca, quorum 
manubria funt confeda exofle 
Tibisliuman^, in quo nulla 
cavitas a me fuit reperta, id 
quod rariffime,!! unquam, con- 
tigit. 

Npt. 

het bloet niet alleen haaftigh vcn 
dwenen , maar ook. by gevolgh 
raakten die feer fubtile flaghader- 
kenswel hoafluyt myn gefighte; 
Ais n,u yoor detwede reyfen quam 
te gebeuren . dat my fpodanigh 
een opvuilinghe. voorquam, fpo 
wali j dat ick met meerder voor- 
hghtigheyt hier mede handelen- 
de, my aanflonts na denplaatfny. 
der begafenlict hem dic inalleryi 
in koper fnyden, Ziet; de eerfte 
plaatvandit 2. Cab,,Fig. 8. Hier 
ilaataantemerken, datickdege- 
feyde vogtigheitmec desfelfs vlies- 
Len^enmet bloet vervulde flagader- 
kens in’tgefeyde vierdeDoosken 
-nog beware. In’tdroogen van dit 
yoorwerp , is defe .cryftdline vogt 
y;el wat rimpeligh geworden, 
edogh fujksen kanmen niet voor» 
komen, eertyes heb ick de figure 
van dit vlies in koper laten fnyden, 
fonder bloet vaten, om dat ick die 
doenmaals nogh niet konde ont- 
dekken, wegens de rouheyt my- 
nerinftrumenten. 

-Het vyfde Geder DOOSJE 

, Onthoud in figh een fche ge- 
maakc van "t vel van een Kint, 
waar in een mesken en vorkjen fte- 
ken , welkers handvaatjens ge- 
maakc zyn van ’t fcheenbeen van 
een menfch, waar ia gants geen 
holte bevonde-n wierd, ’t welk foo 
ongemeen is, dat het mogelijk' 
noyt .voor heen voorgeyalien, en 
voor een feer raar faak te houdeo 
is. 

Aap- 
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Not. I. Didia manubria funt 

albiffima, parte ferro pfroxiftia, 
aurato cingulo obdudia. 

1. Gorium infantis rubicun¬ 
dum apparet, prse copia arte- 
riofarum repletarum , qu« in 
praeparMoiie ebrii, ceraceam 
matdriarn rub: liaud amiferunt, 
id quod vifu jucuri^^^ 

lii ARGUli^A Sexta, ex- 
ligno juglandis confedlayrepb' 
ritur portio arteriae fplenicaB vi¬ 
tulinas exearnis, uti vulgo lo¬ 
quuntur, id eft, defiituta omni¬ 
bus fuis extremitatibus fucco-v 

Noti. Di(9:a arteria repleta 
eft ceracea matWia flavi , dc 
omnibus ramtjiis minoribus iii- 

; extremitates quoque 
fubtiliUims funt, & confervatae 
adfuGcofitatem ufque. 

X. Quam difficile ffiomnes 
ramulos proprio fuo loco deti¬ 
nere , & ramulum fupraramu-' 
Ium confervare, &iia^x{icca- 
te , ut extremitates fimul 
conferventur , norunt illi, 
qui fefe huic negotio appli¬ 
cant. 

ARCULA feptima , ex 
ligno indico confedfa, conti¬ 
nens inteftinula foetus ovini 
immaturi, ceracei materia al- 

Thef.ll, ba 

. Aanmerkt ten eerften, dat defe 
handvatjens feer wit zijn, en di^ 
aan*t ftaal met een vergukbantjen 
fijnomvangen. 

Tentweden. H‘et vel van’t kint 
vertobnt figh root, wegenis de 
menighte der opgevulde flagader- 
kens, dewelke in 'thereydenvan 
’t-vel, hare rode waffighe ftoffe 
geenfints^verloren hebben, ’tgeen 
yermakeli]k;is'qm zien. 

In het-ife^e Notebome DOOS- 
JE werd gevonden eengedeelte 
vandeflagader vandeinilt van een 
Kalf,dewelke ontvleelfis, fo rtten 
gemeenlijk fpreekt, dat is, van alie= 
cfesTelfs fappige' Uyteyhden be- 
rooft. " . ^ 

Aanm.teneerften. Defe flagh- 
ader is vervult met eeti geel-waffi - 

he ftoffe , ,heeft aile desfelfs 
leVne takjens behouden, fi j nde' 

defe'hare uyteyhden feer fijn, ea- 
hebben’ hare uyteynden bewaart 
tot hetfappigh wefen tod. 

Ten twcden, Hoe raoeylijk het 
is alie dofe takjens op hare natuur- 
lijke plaatfen te behouden, en het 
eonetakjebovenhet andere tebe-- 
waren, en foo te drogen, dat te 
gelijk alie defe takjens behouden 
blyven, weten die gene, dewelke 
haarmetffefenhandel bemoejen. 

Hetfevende DOOSJE van In- 
diaans hout toegeruft, onthoud in 
fighhet gedarmte van eenkleyn eri 
onvoldiage Sehaapje, dewelke 

L met 



8^ thesaurus AISTATOMICUS Tr. 
bA repleta, nitidiffime praspa- ^ 
rata, &confervata. 

Not. Uidiainteflinula, me- 
fenterio cohaerenda., proprium 
retinuerunt locum^ Arteriae per 
mefenterium difperi&e ceracea 
materia flava funt infarftae, & 
ut gratiam majorem concilia¬ 
rent vifui, impofui dicla inte-- 

ftinula fericD nigro villofo. 

In ARCULA oc^f ava' re^ 
fervantur calculi equini per aL 
vum excreti. Vid Tab; IL' 

Thef.2.Fig.4.^.d 
(Quantumvis inter medicos 

reperiantur, qui aflentife no¬ 
lint calculos per alvum extern 
nl,. veritati: tamen conlenta- 
heum efTe, nullus dubitojquan- 
doquidem expertus fum mulie¬ 
rem Judaicam , inter caetera. 
mala, fc: fluore uterino, co¬ 
lica ftomaclii &c. laborantem 
poflr ufum haufti purgantis, 
ab Expertiffimo Viro Do. Ro- 
camora, qui curationi praefuit; 
praefcripti.,. calculum per al- 
vum’rejecifle ingentem, quem; 
mihi demonftravefunt patien¬ 
tis maritus, &. confanguinei. 

Glar.. Dominus Nicolaus- 
Venette, in traftatu fuo de. 
calculo, nunquam fatis laur 

daur 

met eeri witvvaflighe ftoffe opge. 
vult zijnde, feercurieus tocbercyd 
en geconferveert zijn. 

Staat.aan .te merken dat defe- 
darmtjes aan haar darmfcheylnogh 
vaft zittende, haare natuurlijke^ 
plaatfen behouden hcbben. De 
flaghaderkens door ’t darmfcheyl. 
loopende, zijn met een.geel-waf- 
fighe ftoffe opgevult, en om dit 
aan’toog aangenamer voor te ftel- 
leu) foo zijn defelve op fwart Elu- 
weelgeleyt. 

In het achfte. DGOSJE werden 
fteenen gevonden en bewaarr,de- 
welke een Paert dbor den afgang 
geloftheeft, fiet de IL Plaatvaa- 
dit 2. Cab.fig.4. y.enfi’. 

Hoewel datter onder de Ge* 
neesheeren gevonden werden, de 
welke niet en kunncn geloven, dat- 
men Steenen -door de ftoelgangh 
kankomente loffen j foo ift eghter^ 
dat fulks waar ende waafaghtigk 
zijnde, van my ook is ondervon- 
den, dat een feekere Jodinne, on¬ 
der andere ongemakken^ ais on* 
matighe.vloet, colyfcin de maagh- 
&c. gequelt zijnde , van den weh; 
ervaren Heer Dodor Rocamora, 
een purgatie is voorgefchreven,. 
waar door fy in den afgangh een 
feer groote fteen quy t is geworden, 
die my van.de man des patients, 
ais mede van hare vrienden isge- 
toonn, 

- Den Heer Profeffor Nicolaus 
Venette, heeft een Tradlaat, ge^ 
fchreven over de gevallen van de- 

' ' fteen 
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Hando, varia quoque propo¬ 
nit exempla calculorum, per 
alvum rejedorum. Prasterea 
variae exftant Hiftoriae -apud 
Coiterum, Scaligerum & alios 
Autotesj ftatuenres calcu^los 
per alvum elle’ rejedos. 

Hic autem B. L. Tibi often- 
do calculos equinos , per di- 
•dam viam exoneratos , quos 
mihi liberaliter inpertivit D. 
M. G. Blok , Med. Dod. ex- 
pertilT & in perfcrutandis na¬ 
turae latebris maxime indu- 
Urius, addita hiflo-riola infe- 
quente. . 

HujufmoM Calculi No. xxxvj * 

diverfa magmtudims , inter fex 
feftimamrum featium pr fe¬ 
ce feum ejecit'€C[uus in fiahulo Im¬ 
peratoris , (^uod Vienna efi. Anno 
"1698. E^um de catero , bene ha- 
huit, (Quantum ex funciionihm 
.ejusq^ue appetitu dijudicare potue¬ 
runt illi,qui ejus curamhahuerunV 
Hofee duos Calculosfiabuli prafe- 

■Mus dono dedit Nob. Bo. Wilde- 
brand 3 tunc temporis R. <JH. 
Sueeia aSecretis apud Curiam Ca- 
faream, nunc eidem Majefiati d 
Secretis 3 apud P. P. Ordinis Fee- 
derati Belgii, Haga Comitis. Pra- 
diciut Bom. Hildebrand refert d 
quodam Medico Viennenfi exper¬ 
tam fuijje virtutem ejus Bezoar- 
dicam, in majori tamen dofi. 

fteen, \ welk noyt genoegh kan 
werden geprefen. Hy verhaait 
verfcheyde exempelen van ’t lolle 
van lleenen door de ftoelgangh. 
Ook foo vint men by Coiterus, 
Scaliger, en andere Autheuren 
meerfoodanige voorvallen. 

Hier ift waardighe Leler , dat 
ick U. E. kom te vertoonen, flee- 
nen, dewelke een Paert door de 
gefeyde wegen geloft heeft» en 
fijndefeive my mildelijk terhand 
gedeld 5 door de Heer M. G. 
Blok, Med. Do6t., en feercurieus 
onderfoekervande geheymen der 
nature, waarbjhy dit verhaalmy 
ook toegefonden-heeft. 

In’t Jaar 1598. is>^ een Paert ^ 

paande te Weenen op de fialdes Kej- 

fers., quyt geavorden deor de fioelgang 

^'SLXv]. (ieenen i <en dat hinnen detyd 

van 6weken. Het Paert tveorjooveel 
Jy kondengewaarworden^ diehetfelve 

appafien, u^tdesfelfs werkingen en ap- 

petyt.yWasgefont en weLgefielt. Befe 

twee Jieenen heeft den opfiender van de 

fialgegeven aen den Ed: Heer Htlde- 

brand, in die tyd Secretaris van fijn 

Kon‘. Majefttyt van Sweden , aan ’t 
Hofvan fijn Keyf Maj. en nu Secre^ 

taris van den felve , by haar Ho: Me: 

de Heeren Staten van Holland en 

Wefl-Vnefland in den Hage. Ben ge- 
feyden Ed: Heer Hildebrand my 

te feggen , dat hy verf aan heeft, dat 

een BoSl.tot Weenen , bevonden heeft, 

defe fieeneninkraghtenover een teks- 

men met die van de Bez.oar * wanneer 
menfe tn een grooter quantiteyt komt te 

gebruykxn, L z ’t Is 



84 TH^:SAURUS 
Confideratione dignum elTc 

cenfeo, quod frado a me cal¬ 
culo majore, in ejus medio in¬ 
venerim granum avenae; quem¬ 
admodum in lapide Bezoardi- 
co fruftum ligneum , vel 11- 
mile quid inyenire folemus. 

ANATOMICUS II. 
Is confiderabel rayns dutrkeo?, 

datick de grootfte fteen gebroken 
hebbende, in desfelfs binnenfteen 
midden, een haver grayntje heb 
vinden zitten., gelijk als menge- 
woon is te vinden in 't binnenfte 
van de Bezpar fteen een ftukjeo 
hout^> pfiets diergelijken. 
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TABULiE PRIMiE 
Explicatio. 

Figura i. OcuIum Balae¬ 
nae denotat, qui ita di0e- 

, ut Tunicae Scleroticae 
haudfolum, verum etiam Ruy- 
fchianae & Choroideae conflitu- 
tionem, confpicere pellimus. 
A. Scleroticae cramties prope 

nervum opticum. 
B. Ejuldem tenuitas a latere 

pupillae. 
C. Retinae portio. 
D. D. Portiones duae choroi¬ 

deae ^ facie exteriore vife^ 
reflexae , & a Ruyfchiana a- 
vulfae ; per hanc autem fa¬ 
ciem deni^ feries vaforum 
fang: eft difieminata. 

E. Choroidea portiones duae, 
a Ruyfchiana itaavulfae., ut 
parte inferiore cum Ala ud- 
huccohaereant, unde ea fa¬ 
cie videntur , quae connata 
fuerat Ruyfchiana. Notan- 
flum iuterim , per hanc di* 
Gam faciem, vafa fupracita- 
ta minus efle vifibilia, quam 
per faciem exteriorem Iit.D. 
D.indigitatam. 

* Denotat Ruyfchianam tuni¬ 
cam , quae in Balaenae oculo 

pa- 

Uytlegging van de 
EERSTE PJLAAT. 

De i. FIGUUR, bete- 
kent het oogh van een 

Walvis, welk foodanigh istoe- 
bereyt en gefneden,, datmen niet 
alleen geftel van het harde -vlies, 
maar ookdatvan ’t Ruyfcben en 
aderighe tegelykiZ.ienkan. 
A. ^yftaandedikte van’t harde 

vljes , dight by de gefight ze- 
nuwe. 

B. desfelfs dunte, aan de zijde van 
den oogh*appel. 

C* Eenfluk van’t Netwyfe vlies. 
D. 0. T-wee flukken van het ade- 

righe vlies, foo ais het figh vari 
buyteh vertoont; defelve fyn 
omgewenden van't Ruyfchen 
vlies afgefeheurt i .en Ipopen 

, door de buytenfte oppervlakte 
feer veel by een gevoeghde 
bloemten. 

%. Twee gedeeltens van *t aderi- 
ghevlies, foodariig van ’tRuy- 
tfeben afgefcheurt, datfe van on- 
-decen daar nogh aan vaft zitten, 
V^aardoor fy nu hier van die zij- 
de gefien werden, dewelke met 
het Ruyfcben vlies vereenigbt 
was , voor desfelft affeheurin- 
gbe. Ondertuflchen foo flaat 
hier aan te merken, datmen de 
bovengemeide bloetvaten van 
dele zijde nietfoo wel zien kan, 
ais van de andere of buytenfte, 
getekent met let. D. D. 

Het * wyft -ons aan het Ruy- 
fchen vlies , ’c vr elk in ’ t ooghe 

L 3 van 
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papyri craffioris obtinet 
- craffitiem. 

FIG. II. Balaenae oculum re- 
prasfentatfecundum longitudi¬ 
nem bifcd:um. 
A. Retina. 
B. Choroidea, cui facie‘inte¬ 

riore Ruylchiana connata. 
C. Sclerotica. 

FIG.III. Geminae palpebrae 
potiores portiones exhibet ex 
homine. 
A. Cilia. 

. JB.B. Ofcula dm^luuni, per 
quos humor quidam excer¬ 
nitur, 

C. Punftalachrymalia. 
D. Glandulam lachrymalem, 

in qua varia foramina, feu 
ofcula hiantia cernuntur. 
FIG. IV. Corneam huma¬ 

nam , facie pofteriore vifam, 
repraefentat, in qua videnda fe- 
fe exhibent corneae margo, li¬ 
gamentum ciliare , proceflus 
ciliaris , circulus iridis minor, 

pupilla. 
A. Ligamentum ciliare. 
B. ProcelTus ciliaris mufculo- 

fus. 

C. Circulus minor proceflus 
ligamenti ciliaris-, in quem 
definunt tendines proceflus 
ciliaris. Did:us circulus mi¬ 
nor proceflus ciliaris, facie 

ante- 

van cen Walvis de dikte heeft 
. vaneendikpapier^ 

De 11. FiGUURjwyft onska 
het oogh van een Walvis; en djt 
na de lenghte doorgefneden. 
A. Het Net wyfevlies. 
B. Het aderighe vlies, aariwiens 

‘binnenfte zijde het Ruyfchen 
noghvaftzic. 

C. Het harde vlies. 
De III. FIGUUR, wyll 

ons aan ’t meefte gedeeke van de 
twee opperfle ooghfchellen van 
eenmenfch. 
A. De hayrtjens der ooghfchellcs, 
B. B. Die mondekcns der eanaal- 

tjens, waar door een lekere 
voght komt te pafleren. 

C. Detraanftippen. 
D. Het traan kliertjen , waar in 

yerfcheyde g^ende monde- 
kens y of gaatjens gefien wor- 
den. 
De IV. FIGUUR,verbeek 

ons de aghterfle zijde van het 
hoorn-vlics, uyt een naenfche, 
waar in ons te voren komt de rand 
vank hoorn-vlies, den hayr wyfe 
f>and, ais mede desfelfs aanhangh- 
fel, den kfeene circul van den re- 
genboogh, enoogh-appel. 
A. De hayr-wyfe band. 
JB. Het fpierighe aanhanghfel van 

den hayr-wyfe band. . 
G. De klenencircul van den aan- 

hang-h des, hayr-wyfe'‘bandsj 
waar in dat de peeskehs van ’t 
gefeyde uytfteekfel komen te 

- eyndigen. Defe gefeyde klenea 
eircul van het uytfteekfel van 

- ^ den 
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anteriore vifus , nuncupa¬ 
tur a me Circulus minor Iri- 
diSf Iris enim eft facies ex¬ 
terior , procefllis lig. ciliaris, 
facies interior. 

D; Piipillai 
E. Cornex margo. 

FIG. V. Exhibetur procef- 
fus ciliaris mufculofus cum e- 
jufdem tendinofis fibris Scc, 
Notandum interim, hanc figu¬ 
ram efle fadIamjOjje microfco- 
pii, unde naturali magnitudine 
multis numeris audior fa- 
da. - 
A. Tendinofa fubftantia pro»' 

ceflus ciliaris. 
B. Mufculofa ejufdem fub^ 

liantia. 
G. Circuli minoris fibras cir¬ 

culares . pupillas conllri- 
dioni deflinatje, quas fcul- 
ptor hicjullo dilVindius re- 
prasfentavit, nam in objedo 
ipfo non ita luculenter vi- 
funtur. 
FIG. VI. Ollendit oculum 

Batenas tranfverfim bifedum. 
A. Sclerotica, cujus craliities 

admiranda. 
B. Sclerotica^ cujus craflities 

hic quidem videtur diminu¬ 
ta, fed Choroidea ita pro- 
pullulat extra Scleroticam, 

ut 

den hayr-wyfe band van voren 
gefien zynde, wordvanttiygc- 
hcten 5 den klenen circul van 
den regenboogh, want’tgeen 
van buyten regenboogh word^ 
geheten, is van binnen de aan- 
hangh van den hayr-wyfe band* 
genoemt. 

Di Den oogh-appel. 
E. Den rand van ’c hoorn-vlies. 

In de V. FIG U U R , word 
vcrtoont het fpierigh aanhangfer 
van den hayr-wyfe band, mecdes- 
felfs pefige fiberkens , &c. aan- 
merkt ondertuflchen dat defe fi- 
guurgemaakt is door toedoen van 
een vergrootglas, waar door dat 
defelvehier veel grodter vertoont 
werd, ais wel natuurlijker wyfe is; 
A. De pefighe fubftantievanden 

hayr-wyfen band, 
B. Het fpierig wefen van den hayr^ ■ 

wyfen band. 
C. De circulaire fibren , of ron- 

tom loopende draden, van den 
klenen circul,,• dienende om 
d’oogh-appelte vjernauwen, de- 
welke den plaatfnyder hier wat 
te perfedi: heeft verbeelc, want 
in’t voorwerp felfs en fynfe foo’ 
wel niet te zien. 
De VI. FIGUUR, vertoont 

een dvvers doorgefnede oogh van = 
een Walvis. 
A. Het harde vlies j ""t welk won-^ 

derlijkdifcis. 
B. Het harde vlies , wiens dikte 

hier ter plaatfe wel fchynt ver- 
mindert te zyn, maar het ade- 
righe vliespuyIt hier foodanigh 

buy-' 
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buyfen liet hafde vlies uyf,d^~ 

SS 
ut ejus vera^ eraflitics videri 
haudpoflit. 

C. Choroidea* 
D. Vafa fang: per choroideam 

difperfa. 
E. Arteria, Choroideam inte¬ 

gram ambiens, e qua rami 
emergunt innUmeri, furfum 
repentes. 

F. Iridis circulus minori major 
autem * notatur. 

G. Pupilla. 

FIG. VII. Cornea vitulina 
adumbratur , facie pofteriore 
Vifa. In ea omnia majora appa¬ 
rent, quam ^idem in ho¬ 
mine. 
A. Corneae margo. 
B. Ligamentum ciliare.] 
C. Procefliis ciliaHS. 

D. Circulas minor proceflus 
ciliaris , per quem denfafe- 
rie, & re<io quidem tramite, 
decurrunt tendines prOcef- 
fus ciliaris. 

E. Pupilla. 

FIG, VUL Demonllratur 
humor cryftallinus vitulinus, 
cum ejufdem’ membranula am¬ 
biente, aranea di^a, per quam 
plurimae flint dilleminats re¬ 
pletae arteriolae. 

FIG. IX. Humor cryflal- 
linus 

men desfelfs ware dikte niet wel 
zienkan. 

C. Het aderighe vlie^. 
D. 0e bloetvaten , door hetade- 

righe vlies verlprey t. 
E. Een flaghader loopenderoQ- 

tom het aderighe vlies, uytde- 
lelve loopen ontelbare takjeas 
opwaarts. 

F* De Meene eircul vanfdenfre- 
genboogh, en werddeh groo- 
tegetekent met een 

G. Denobgh-appel. 
De VII. FIGUEIR, mtdm 

het hoorn*T?lies‘' van eenkalfs oogli^ 
foo ais het van aghteren ons voor-- 
komt. In het felve komt ons alles 
grooter te yooren ais v/el in een 
menfch. 
A* De rand van "'tharde vlies* 
B. Dehayr-v/yfenband. 
G. Het aanhangfel van denhayr- 

wylenband. 
D. Deirklenen circul van het aan- 

hanghfcl van den hayr-\yyfe 
band, door dewelke feerdikeii 
dight komen te loOpea allede 
peeskens van "’t gefeyde aan- 
hangfel, endatreghtuyt. 

E. Den oogh-appel. 

Inde VIIL FIGUURjwerd 
verbeelt de cry ftalline voghtigheyt 
uy t het oogh van een kalf, met des 
felfs omvangend vlieskeri, ’t welfc 
het fpinnewebbeviies gehetenis, 
\vaar door feer veele opgeviilde 
flaghaderkens loopen. 

De IX. FI G U a R, vertoont 
de 
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iinus e Balaena fefe videndum 
exhibeL Hujus > ut & oculi 
exilitas admiranda, B ad cor¬ 
poris molem conferantur. 

TABULiE SECUNDAE 
Explanatio. . 

FIG.T. Veficas humanae in- 
' verfae portionem maxi¬ 

mam exhibet*, hujus fuper- 
hcies interior jam exterior 

. fada, innumeris excrefcen- 
tiis membranofis, & ramp- 
fis praedita eft, oh calculi, 
quo laboraverat patiens, at¬ 
tritionem. 

A. YcCicx cralSties prodigio- 
fa, idquod calculofis fatis 
familiare. 

B.B. Excrefcentiae ra:mof^ Sc 
membranofae. 

C. Veli eae fundus, nullis ex- 
crefeentiis ditatus, utpote a 
calculo non laefus. 

D. Superficies Veficae exte- 
terior , quae ab inverfione 
interior fadla. 

FIG. IT. - Demonftratur 

mulieris, utero gerentis, pof- 
tio Veficae, cujus fibrae undi- 

Thef.II. 

de cryftalline voght uyt een Wal- 
vis; ’tIsteverwonderen, datde- 
fecryftalline voght, ais mede het 
geheeleoogh , foo byfonderkleen 
zijn, na prpportie van de groote 
van'tlighaarii van defe vis. 

Uytlegginghe van de 

TWEDp PLAAT. 

De i. FIGUUR rer- 
toont het grootfte gedeelte 

van een omgckeerde blaas vancen 
menfche j 5efe hare inwendighe 
oppervlakte.: veftoont 1 figh hier 
nu uyiwendigh:,. en isdefelve bc- 
fet met een ontelbaar getal van 
vliefighe en takhighe^uytwaflen, 
en dat van wegen het vryven des 
fteens, waarmede den lyder bela- 
den was geweeft; 

A. De^ongemehe dikte van de 
blaas, ’t geene gemeen is aan die 
geene, dewelke met de lleea 
gequelt zyn. , : 

B. B. Vliefighe en takkighe uytr 
. groeyfels. , 
C. De gtond van de blaas, met 

geen uytgroeyfels befet, nadien 
defe plaatze van de fteen niet ea 

, isbeledight. . 
D- De buytenfte pppervlakte van 

de blaas » ,die hier nu door.Het 
omkeren., de binnenfte is ge- 
worden. 

Inde II. FIGUUR werd 
getoont een ftuk van de blaas van 
eeufwangergaandeVrouw, waar 

M van 



THES AITRU S AN AT OMIC OT Ii; 
q«e obfitseftitit arenulis rninu^ 
tifiimis... 

FIGv ML Pbrtionenrliepais 
tis HyvdropM . 

A. Superficies, ob cellulofain 
con^irutionem i admodum 
nKei^uaiiSrfa&. , 

Bi CellulaeV aiit veficulise, Ii- 
mofam^iubitantiam conti¬ 
nentes* funtqueadebnume*; 
rofe», Ut hepar, totum quan-. 
tum i ex liifce confieF. 
FIG. IY. Exhibetur caku-; 

Ius equinus itrinor per al^umi 
regedus, . 

FIG, Vr Demonftrarpor- 
tionem cakuli majoris per al¬ 
vum ejufdem eqai rej^lam.^: 
quae ferrae ope partim ^ partim 
quoques vi in duas partes £ra- 
da : in ejus? medio foveola 
reperitur, quam granum; ave?. 
liaein; inteftiho lisrens, for>-~- 
mavit, dumeakulof^lubtet- 
tia obduceretur avena. ?. 

A.. Lamellae calculol^^Vari^ i; 
ex ^tbus conftituitur por^r 
tio cakuli exteribr.'. 

B4 ;Subftantia calculi interior, 
im qua laminaeminus vifibi- 
ies^ 

van de fiberen of draden alfinfeniet 
leer feleenefteentjens befet zyn. 

De l II. FFGUCR 
onsaaneen fiukdeslevers van ecn 
waterfughtigh meiifche. 
A. De oppervlakte, devvelke by- 

fter ongplijkis, wegensdecel.. 
1'ulfeule gefiekheyc. 

B* Cellekens', ofblaa«kens,e€nta« 
ye fubftantie in haar onthouden- 
de j enfijndele foomenighftd* 
digfe, dat de: gantfche levcs^. 
daar uy t isbefiaande, 

IhdelV. FIGliCR- wd-ver- 
foonr een^een, dewelke.een paert 
gclofl; heeft dobr kfQndaaienfc 

De V. FIGCtJR^ wyff da!^ 
aan eenfiukvan een grootdfteen, 
die *t felve paert door heE fdnda- 
ment quyt is geworden: enis defe 
ten deele: door een iaagh,; tendee- 
le door brdtinghe in.twee deelegc- 
fcheyden. Inkmidden vandefelve 
wierd eenklc3m kuykjegevondfeD, 

weik een ^aantje faaver, ih'’£ - 
gedarmtc vaft gefeten zynde > ge- 
formeert heeft, terwyii’t;fcrve ab 
fintsoravangen wierd van dfe^ee- ■ 
nighe fubftantie. 
A. Verfcheyde fteenigherchelleDi > 

■ waar uyt dit ftuk fteenmytwen-* 
- dighis^beftaande.: 

B. De binncnfte fubftantie des ' 
fteens, in dewelke defe fteen 
min fehelaghtigh „word: bevon- 

. dea. 
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; C. Foveola ab avena produda. 

FI G* TI. Alteram partem 
, difti eal culi exhibet* in qua gta- 
iiumavenaSjpoH difruptionem, 

-remarifit. 
A. Pcsrtio alctrala^. 

B. Bortk) 

?lC. GtaMum avenae in xmkuM 
jneiiohsrens. 
Not. Intctim Nbb.'Domiii. 

Blok kane partem fecum Bam- 
pM , ita ut una tantum pars 
in hoc meo 'rheiauroreperia- 
tiir. 

T A B U l, A :I M 

HYdrocephalum exhibet, 
fex aut feptem meaBum 

oijus 3(^put pfodif iofse magm- 
tudiniseft. 

Inter manus # eapirt Pla¬ 
centae portionem pofui, utca-^ 
put liquori innatans, inPhialaT 
medio detineretur i relique di- 
fta portio placent^ tuditer de- 
lineata, quia mihlanimus non 
erat placentae veram conBitu- 
tionem hoclocoexhibereihanc 
autem reperiet L. Tab. Vi. 
fig.a. hujus Xhef fecundis 

C. Hetkuyitje, van het graantje 
havcr voortgefcradht. 

De VI. FIGUUR wyft 
ons aanhet andere deeldesilecns , 
waar ih het bayer graantje na Jiet 
brekea desfteensis blyvenzitten, 

A. HetgedeetedesBeefls/twelk 
doordc faaghisgefcfeeyden, 

B. Datgedeek-e, 'c welkdoorge- 
welt gcbroken is^ 

C. Hethayer graentjc, zittendc 
mk middenyan de fteen. 
Aanmerkt ondertDfftfhen,, dat 

deii Id: lieerBlok, dit gededte 
na^figJi heeftgenotnen 5 fo® datter 
maareenlluk in myn,CaJanet ge-. 
vpndenword, - 

®e UEJtDE PLAAl' 

X T Erbeelt -een waterhoof. 
V digk Kiot;, y:^ fes of fe- 

ven maaaden , waeas hoaft by^r 
-grootis. 

Ick heb eenBuk des moerkoeks" 
^gdegt tuUchenkHooft enhandeHj 
teneynde’thooftje, indeyogtig-^ 
heyt leggende , in k midden vaa‘ 
‘t glas gedwongen wierd te bly- 
ven leggen, en is dit^ftiik moer- 
koefcs rou afgebeek^ ota dat myfi 
voomemen nieten was j /desfclfs 
■ware gekeltheyt hier te vertonen, 
maar fal den beminden leefer ’t fd- 
vevinden inde VI. Plaat^ Fig.a. 
van dittwede Cabinet* 

M 1 Pe tAB. 
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tabula IV 

Quinque Figuras > demon- 
ftrat cujufdam fubftan- 

tix lieterogenese, membris co- 
piofis multorum, fetuum, 
trium prsterproptermenfium,, 
onuftae, Sc in lucem editae .pau¬ 
lo pofl: fetum Hydroceplia, 
Ium fupradidum ^ idqueex ea¬ 
dem muliere.. 

FIG.-1. Portio fubftantiae 
lietcrogeneae membris didis o- 
nufe, exhibetur. 

A. Os fem9ris durum, carne 
& perioftio denudatum. 

B. Digitus lingularis vel pe¬ 
dis , vel manus , id quod 
non bene difeerni poteft. 

€♦ Patella cartilaginea, circa 
genu alterius ofiis femoris 
fita. 

Di Genu cartilagineum., 
E. Pes. 
F. Manus,, ciyus.digiti imper- 

ledi, & male conformati. . 
G, Pes ader> 
H. Manus perfeda; 
I.. Duo-digiti'minus perfedio. 

FIG. n*. Majorem molenr; 
fupr.adidae fubftantias.,. memr 
bris variis ditatam, oftendit 

nec: 

De VIERDE PLAAT 

VErtoont vyf figuuren vatr 
een byfonderc en vreemde 

fubftantie i vervult met veele le-' 
detnaten van veele Kinderkensj. 
ontrenc maanden gedragen zyn- 
dej en zyn dele zafcen ten voor- 
fchyn gekomen , even na de ge- 
boorte van het voorgemelde wa- 
terhoofdig Idntje van defelve vrou.. 

Del. FIGUUR wyft aan 
een.gedeeke van een byfondere en^ 
vreemde fubftantie, mec de ge^ 
feydeLedematen vervult. ; 
A. Het dybeen, k welkhardea 

ontbloot is,van vlees enbene- 
ylies. . 

B. . Een eenighe vinger of toon^, 
’c welk niet wel te onderfchey- 

' deh iSi : 
C. Een kraakbeenighe kniefckyf,. 

-geplaaft ontrent de knie van eem 
twededybeen. 

D. Nogh. een. .-kraakbecniglie: 
knie. 

E. Een voer. 
F. Eenhand, wiensvingerenonv- 

' volmaakrof wanfchapen zyn..' 
G. Eentwedevoetje. 

H. Een weigemaakte liandi 
I; Twee vingeren, die nietfoo wel 

gefchapenzyn. 

De I I; F IG U U R verroont 
een grpoter gedeelte van de bo- 
vengemelde fubftantie,, met ver- 

fcheydff 
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secnon foetum ejufdem astatis. 
Thorace & capite fubftanfiae 
fupradidas ita intricatis , Sc 
connatis , ut neque caput, ne¬ 
que T horax- confpi ci pofTint. 
A. Duo crura , male confor¬ 

mata & tortuofa, quibus af- 
fociatuf 

B. Bracilium incurvatum,ctrm 
annexa manu. 

C. Pes c fuperiore parte hujus 
fubftantias emergens, neque 
ullum commercium cum 

■ prasdidis habens^ 

D. Corporafubrotundk.mem- 
. branacea, cartilaginea, ceL- 

Iulola.. 
E. Fibrae, aut' vafcula fangui- 

nea j id quod difcerner-e ne- 
. queo , utpote non repleta 

materia ceracea. 
F. Membrana magna, Kmofl 

materi^ referta. 
G Abdomini analogum quid', 

e cujus medio, parte infe¬ 
riore „ propendet peni iimife 
quid. 
FiG. III. Minorem portio¬ 

nem fubftantiae praedidfae exhi¬ 
bet^ e qua emergit , 

A. Femur unius foetus triun?> 
fere menfium. 

B. Offa Tibiae & lurae alterius 
feus , quae carne &perio- 

ffio 

fcheyde Ledematen ookvoorfien 
zynde ; ais mede een Schepfeltje 
van die felve ouderdora j wiens 
hoofje enborft foodanigh verwart, 
en begroeyt zyn, m die ftoffe, dat 
raenfe niet zien en kan: 
A. Twee beenen krom en wan- 

fchapenj waar nevens nogh een 

B. krom armtjegevonden Word. 

C. Een vbetje voortkomende uyC 
het bovenfte gedeeke van defc 
felfftandigheyt, en heefc’t fel¬ 
ve geen gemeenfchap met, het 
voorgaande. 

D. Vliefighe, en ook kraakbenf- 
ghe ror^aghtige dceltjens. 

E. Fiberkens , of wcl blootva^ 
tjens, *t welknietwelteonder- 
fcheyden is; nadienfe niet op* 
gevuitenzyn, 

F. Een groot vlies meteen taye 
flymerighe ftoffe vervolt. 

G. lets, ’t geen een biiykje ver- 
beelt, uyt wiens midden een 
verheve deelrje uycpuylt ais wa- 
re het eenToedekcni 

De 111. FIG U UR verbeelt 
een kleynder portie van defelvc 
fubftantie, waar uyt dat defe vol- 
gende zaaken komen uyt te ky- 
ken, 

A. De dye van een Kint je van om 
trent. 3: maanden draghts. 

B. Het fcheen-en dybeen , van 
eenanderKintje, dewelke van 

M 3, vlees^ 
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Rio denudata, fitum tranf- 
vcrfum occupant. 

C. Pes extremus ^jufdem fcB- 
tus , wt videtur , paululum 
tamen a di^is offibus furae & 
tibisefeparatuseft-. SuJb dido, 
ipedeextremo-apparet adhuc 
digitus fingularis, quem no¬ 
tavi eidem liter4 C.peculia- 
ri tamen linei. 

tD. Duo pedes fine tibiis aut 
jempribus , -emergentes :e 
regione didorum artuum. 

M.rm. 
^ F. Pes extremus. 

TIG. ly. Rxplicatio, qua ex¬ 
hibetur portio ejuldemfufa- 
dnntias,fine «lio membro vi¬ 
abili. 

A, Particulae partim celluto- 
fae, partim eartilaginese. 

: B. Partes membranofie.. 
C. Vaiculofae particulae. 

F I.G. y. Lufiratur quoque 
portio fupradidae fubfiantiae, 
e cujus infiina purte prodit 
integrum crus. 

A. Os tiltiae carne privamm* 
B. Particulae vafcttlofie. 
G. GelluloFae particulae mem¬ 

branaceae. 
B. Pes extremus, 
E. Qs femoris. 

, ylees en bEecnvlies.ontblQOt'%:. 
de, over dwersgeplaaft zyn. 

C. ; Hct voetje van .’t felve Rintje,' 
, ibo het fchyaX, .want het is eca 
weynigh van de gefeyde been- 
deren afftaande. 'Hier doet iigh 

; nogh een eeilfame yinger opjdea 
• welke ick aangewe^ hebbc 
, inet defelve letter C. edpgfcoiet 
, «enbyfQndenHnie. 

D. Tweevoeten fonder fclicencfl 
pfdyen, vaortkoraende i^tem 
geheel andere, e,n tegeps oycr 

.-ilaandeplaatie. 
f E. Een fcheenitje. 
T, Eenvoetjfi. 

De uytle^inglie yan de IIT 
FI GD;U R, waar in ons vertopat 
werd een gedeeke van de bovcn- 
gemelde felfftandigheyti fGader 
dactnendaar een^e ledemateaia 

A. Cdlaleure en ten deele.kraik- 
been^he partyen. 

B. Vliefighe dcelqena.. 
C. Vatighedebltjens. 

Inde V..FlGUUR,,jwerH 
ook gefien een portie van de bo- 
vengemeldefubftantic, uyc wiens 
onderfte gedeeke voortkomt sea 
gebeeibeen 
A. EenvleesloQsfcbeenbeHBiSjc, 
B. Vatigedeekfens. 
C. Vliefighe en ceUuleafe de?l* 

tjens, 
D. Het voetje. 

E. Het dybeentje. 
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TABULA 

liifaritis ftomachiiSj 
cumannexisGuia &omen- 

ta, demonftratur/ 

iL Gaila, cuWejus fifes 
culofisilongitiidihalibus;, 

Br Arteriae 
machi partem deeurreiites. 

^ Arcaaae per mariorem par¬ 
tem diftributaev qtraram rar* 
mi majores ceu fiibito de?- 
truncari videntur, cum coU*- 
tra aliae interiora petant ^ - 
aliae vero per omentuni di~■ 
^lribuanturJ - 

©I Stomachi exitus , Hu Py4 
lorus^ 

Ei Omentum myriadibus va-' 
Iculbrumfartg: nullis fautena- 

foraminibus, proditum. 
F.‘ Os fijperiusv ieu intreutus^ 

ftomaoiL ' 

FIQ. 11. I^aminis prave^" 
(ftioris aetatis pOrrib d:omachi 
inVerfi exhibetur, 
A/ Plicae interiores: noiinihii 

prominentes extra i fiiperfb* ^ 
ciem interiorem flomaehi»^ • 

B j Pori innumeris 

FIG. Illi Repraefentat por-^ 
donem ftomachi humani im 

verE,- 

CW CABi-NET;' 

De VYFDE PLAAT. 

IN de L Fl OGGIt werd" 
yertoont dfe; ma^h van cen " 

Kint:, met deslelf^ flpkdarm, eii ' 
hetNer., , 
A. De flob d^m,- met desfelfs " 

fpierigHe dfaden ,, dewelhe na ' 
dclangbteidbpcn, ' 

B; Slaghaderen , loopende'd6br ' 
Ket bevcnfte van de maagb. 

d Sl^iiadereii, door herondeiv 
gedeelm vcrfpreyt, "^el- 

kers^ grooter takken fritidijk 
Ichynen. afgefneden te worderi^ ’ 
daar ter contrarie fommighe 
derfelve, teri delebinnewaarts 
looperi 5 andem werden ookver» 
fprey t-door het Net. 

Di Des riiaaghstUytgangh. ' 

E. Het Net, met driyferide van ■ ^ 
blbetvatjens, eir gmtfch geen 
gaatjerisbefeti 

F^- De Itrbp j' of ingarigh des ' 
miaghsv 
In de I r. FlGtUR wcrd 

ons verbeeiteeri fluk vaneeri om- 
gekeerde rnaagb , van een be« 
daaght racnfche. 
A. ‘De imvendighe rimpclen, en 

voUweri yandemaaj^ j die een 
weyriigH iiytfteken, buytende 
inwcndighe fupcriicie. 

B. Ontelbaare bperiinghijens o$ 
gaatjens j diemen^mnGem&i 

DeIII. F IGUUR vcrbeelt 
eenftuk van een omgekeerde men- 

iche 
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verfi 9 fupra pylorum abfcif- 
fam. 
A. Locus, ubi plicae non ap- 

parent, fed exiguorum mon- 
ticulorum rotund: inftar, in¬ 
tima fuperficies propuli ulat. 

B. Interftitia cellulola , feu 
nova apparentia , de qua 
mentionem feci Fol. 30, 

C. Pylorus. 
FIG. I V. Portionem flo- 

machi denotat j in qua didta 
interftitia cellulofa exhiben¬ 
tur naturali magnitudine longe 
majores > utpote microfeopii 
opeitafeulpt^, 

Not. Dicfta interftitia, in ea 
parte ftomachi ruminantium 
reperiri, qu^ belgice dicitur 
de eafque quadran¬ 
gulares S admodum capaces 
efle , vel lippis & tonforibus 
notum. In homine vero, mi- 
nutiftimse funt, & formi di- 
verfi. 

T A B U L iE VI 
Explicatio. 

IG. I. Portio venae portae 
hepatis vitulini. 

FIG. II, Portio venae & ar¬ 
teriae placentje urerinae mulie¬ 
bris. 

FIG. 

fche maagh, bovendenuytganglj 
afgefneden. '' 
A. Die plaats, alwaar geen rim, 

pelcn of vouwen 9 maar wel 
eenigbe ronde verheventheden, 
bergswys , haar opdocn. . ' 

B. Celluleufe tuflchen fcheytfe- 
len, of nieuwc verfchynfelen, 
waar vanraentiegemaakc word 
Fol. 30.’ 

G. Des maaghs uytgangh. 
De IV FIGUUR vertoont 

onseen iluk jevan de maagh, wa« 
in de gefeyde celluleufe tuflchen 
fchytfelen werden aangewefen, 
en dat door een vergropt glas, 
waar door alles , hier grobter 
yoorkomtj ais wel natuuriijker 
wyfe. 

Hier moct men aanmerken, dat 
defe gefeyde tulTchenfcbytfelen 
ook gevonden worden in dat ge- 
deeke van de niaagh der herfcau- 
wende dieren, ’twelk inonfe ta¬ 
le geheeten is de Kraagh ^ en dat 
defelvealdaarfeer groot, en vier- 
kantigh zyn , k weik een yder 
meer ais wel bekent is. In een 
menfch fynfe daar en tegenfecr 
kleen en vaii verfchey^de forme 
engedaante. 

Uytlegginghe van de 

SESDE PLAAt. 
E I. FIGUUR wyft 
aan een ftuk van de poort 

ader van een Kalf. 
. Dell. FIGUUR een fluk 

van de ader en flaghader van eeo 

moerkoek uyteen Vrouw. 
De 
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TIG.III. VensE cavae, per he¬ 
par difperfae , Ramulus. 

PIG. IV. Ramus Venaeportae 
humanae. 

PIG. V. Ramus Arteriae Iple- 
nicae vitulinae. 

PIG. VI. Portio tunicae inti» 
mae uteri ovini gravidi j per 
quam myriades vaforum no¬ 
dorum lumbricalium vifun- 
tur diftributa, liintque tran- 
fparentia , fuccumque prae¬ 
parantia , pro foetus, in ute¬ 
ro hofpitantis, alimento. 

PIG. VII. Valbrum langui- 
neorum maxima parte renis 
fubftantiam cortftituenrium 
curfus vermicularis , exhi¬ 
betur. 

Not.Iuterim hic nil nifi diro¬ 
rum vaforum curfum reprae- 
fentari; in pofterum fingulo- 
Tuni^ramufculorum extremum 
diRIiiftius exhibere animus eft, 
fingulas enim extremitates, 
ceu glomum repraefentant; in 
hepate vero, ut & liene, pe¬ 
nicillum. 
FIG.VIII. Portio tunicae cho¬ 

rii vitulini monftratur, cu¬ 
jus vafcula fang: funt reple¬ 
ta, ad ultimas extremitates 
uique. 
Ther.ll. Not. 

De III. FI G. Een takjevan 
de hol ader des levers uyt een 
menfch. 

De IV. FI G. Eentak van de 
Poort ader uyt een menfch. 

De V. FI G. Een tak van de 
flaghader des Milt , uyt een 
Kalf. 

De VI. FIG. Een gedcelte 
van het binnenfiie vlies van een 
bevrught Schaap, waar door duy- 
fende van op nieuws uyt gevon- 
den wormwyfe vaatjens verfprey t 
zyn j en zyn defe doorlchynend , 
en die fappighe Aeffe roeberey- 
dcnde, dewelke dieniligh is ona 
de vrught te voeden , foo langh 
defelve inde lyfmoeder haar ver- 
blyftheeft. 

Inde VII. FIG. Werd ons 
Toorgefteit de worm-wyfe cours, 
van de bloetvaten , dewelke, 
voor’t grootfle gedeelte, de fub- 
■ftantie der nieren uy tmaken. 

Aanmerkt ondertuflchen > dat 
hier niets voorgehouden word , 
ais alleen die geieyde cours der 
bloetvaten j en is myn voornemem 
in "'t tQekomende de uyteynden 
van yder takjen te verbeelden, 
waut yders uyteyndedoetfigh op 
ais een Ideyn kluwentje $ die van 
delever en milt daar en tegen ais 
Idey ne penceeltjens. 

Inde VIII. FIG. werd ver» 
heek een ftuk van het vlies Gho- 
rion uyt een Kalf, wiens bloet- 
vaatjens tot het eynde toe vervuk 
zyn. 

N 
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Not. B. L. hic quidem ad- 
fpicit ramulos minutiflimos> 
fed vero in objedo ipfo, averfa 
luce vifo , didac extremitates 
variis locis mentiuntur macu¬ 
las. 

Praeterea confideratione di¬ 
gnum ^ellecenfeo horum va- 
fculorum extremum neuti- 
quam habere reptatum conve¬ 
nientem cum vafculis hepati¬ 
cis, lienalibus, renalibus,aut 
placenta uterina, 

Den B. Leefer aanfchouwt 
hier wel feer kleyne en fijne tak- 
jens, edogh in \ voorwerp fijn 
defelve feer veel fijnder, ja ’t voor¬ 
werp felfs van ’c light af gefien 
zijnde, foo vertoonen haar def« 
uyteynden, op verfcheyde plaat- 
fenalsvlakken. 

Hierenboven foo is ’t confide- 
rabel dat het uyterfte defer vaten 
in opfighte van cours , gantfch 
geenovereenkomft en heeft met 
die van de nieren, lever, milt» 
ofmoerkoek. 

FINI S. 
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Fol.i. 

thesaurus Het Derae 

anatomicus anatomisch 
TERTIUS. CABI N E T. 

Ex Ligno Indico variegato cm- 
fecius , /eluentia in feje con¬ 
tinet. 

PRimb, in fundi medio oc¬ 
currit Pedamentum ex 

Ligno juglandis confe^lum, 
cui impolita rupes artificialis., 
ex calculis humanis compofi- 
ta, cujus fundamentum rupes 
naturalis, cui innituntur omnis 
generis calculi humani, & 
tanto quidem numero, ut tora 
rupes naruralis vifum aufu¬ 
giat. 

Di(fla Rupes magnitudine 
fuperat rupem in Thefauro pri¬ 
mo figura prima defcriptam & 
expreflam. Vide hancce fe¬ 
cundam Rupem Tab. I. Tlief. 
3. quam hac infcriptione exor¬ 
navit magni nominis Poeta 
Clariflimus Petrus F rancius. 

QUID SUMUS , AUT QUIDNAM NOSTRI 
JOST TUNER.A RESTAT» 

ADSPICE : NIL ALIUD, NUDA NISJ 
OSSA, ViDES. 

CALCULUS , ET VASTUS LAPIDUMjQUEM 
CERNIS, ACERVUS, 

quam sit VJTA hominumPLE.Na 
DOLORE, DOCET. 

Thef.III. 

Gemaakt yangevlamt Indiaanfck 
Mout, waar in defe navotgen- 
de zaken onthonden werden. 

VOor eerft komt ons in’t mid- 
den van de grond een Noote- 

boome Pedeftal te vooren , waar 
op een na de fconft gemaaktc 
Rotsfteen gefet is, dewelketoe- 
gefteltis uyt allerhande Steenen , 
die in ’s Menfchen lighaam ge- 
groeyt zyn, en is het fondamenc 
hier van een natuurlijke Sceenrots, 
waar op alie defe Steenen van 
Menfchenzijn vaftgemaakt, de- 
welke zoo veel in getale zijn, dat 
men de natuurlijkeSteenrotsgeen- 
fints meerfien enkan. 

Defe gefeyde Steenrots, van dit 
derde Cabinet, overtreft in groo- 
te dic geene, dewelkc in de be- 
fchryvinge van het eerfte Clinet 
afgebceltftaat. ZietdeFigurevan 
defe tweede Steenrots Cab. 3 .Fig. 
1. dewelke den groote Poeet en 
ProfefTor Petrus Francius met ee- 
nige Vaerfen in Latyn verciert 
heefc, enhicrvertaalt zynde, al- 
dus liiiden; 
WAT ZYN WE TOCH i WAT ELYFT ’ER 

OVER NA ONZ DOODT! 
ACH ! Z IfiT HET , ’T IS MAAR BEEN t 

GY ZIET HET DOR EN BLOOT; 
BLAASSTEENEN. ZIET GY HIER, BT 

ROTSEN EN BY HOOPEN : 
MEN LEERTHOE’TLEVENWORTDOOR 

t • 'STORM VAN SMERT BELOOPENj 

A DIT 
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THESAURUS ANATOMICUS III. 
IXHIB E T H O C TABULIS , HOC VERBIS 

EXPLICAT, URBIS 
RUISCHIUS AMSTELIA LAUS . MEDl- 

CUMQUE DECUS. 

In Jaujus faftigio fceleton 
foetus immaturi quatuor cir¬ 
citer mcnfium cum dimidia 
reperitur, cujus genua inflexa 
funt, capiteque furfum con- 
verfo, quafl coelum adfpicere 
vellet, manu continetoflicu- 
luni carie exefum, & ex ofle 
femoris expulfum , & fic ho¬ 
minum miferias exprimere vi¬ 
detur } e^ inicriptione: 

AH FATA, AH ASPERA FATA! 

Sub genibus Imjus fceleti vi¬ 
dere licet ingens calculi huma¬ 
ni fruflum, cavitate notabili 
pfjeditum, in qua continuit al¬ 
terum calculum, ceu nucleum 
craflum : Eflque didium fru¬ 
flum calami fcriptorii craffi- 
tie; Tid. Lit.A. 

Interim Not, alios calculos 
humanos ex lamellis tenuibus, 
alios contra ex lamellis craf- 
flbribus efle compofltos, flen¬ 
ti ex aliis , hanc rupem confli- 
iuentibuS, patet. 

Hinc conflat Litiiotamos 
aonnunquam male aeculari,. 
cuim in operatione , quamvis 
lite peradia, calculi frangun- 

id quod, in eorum manu 

DIT TOONT ONS RUISCH, IN ZTN VER. 
STANDIG TAFEREEL, 

’T JUWEEL DER ARTSEN, DAT DEN 
AMSTEL VIEL TEN DEEL. 

In het opperfte van defe Steen- 
rots vindmen *t geraamte van een 
onvoldrage Kint je van ontrent vier 
en een halve Maand dragts, wiens 
knietjens geboogen fijnde, Bec 
hoofdje opwaarts gewent is, ais 
wilde het den Hcmel befchouwen,. 
hebbende in fijn handje een 
ftuksken van dybeen , welk 
dooiTcherpe humeuren bedorven 
en uy tgegeten zijnde, van denata¬ 
re uytgedrevcn is, waar doofhec 
den ellendige flaat van de fiiea- 
fchen fchynt uyr te willoa druk- 
ken , met dic opfchrift 
AGH NOODLOT, AGHBITTERNOODLOT! 

Onder de Knietjens van dit ge¬ 
raamte vindmen, een groot ftuk 
van een fleen, "'t welk in figh heeft 
een merkelijke hoke, waar in ont- 
houden is geweeft een andere 
fteen»als een diekepit,en is dit ftuk 
indikteovereenkomende met die 
van een Sebryf peii, Ziet Letter A. 

Aanmerkt ondertuiTcheh, dat 
zommigbe SteenenderMenfcheii 
te f?m5en worden geftelt uytdan- 
ne, andere uy t dicke fchillen, of 
fchelfers, gelijk zuiks blykt uyc 
de Steenen, die tot defe Steen- 
rots ^ebruykczyn. 

Hier uy t bly^ het klaar, dat de 
Steen-fnyders zomtyts te onregt 
befchuldig c werden, wanneer zy 
in haar werkingh(al is *t dat fy het 
behoorlijk behandelt hebben) be* 
fchuldigt werdenwanneer de 
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floaeftj fi enim calculi ex te¬ 
nuibus lamellis fune coagmen¬ 
tati , facillime rumpuntur ia 
extraftionc. 

A latere diiJfi Sceleti adftat 
Sceleton trium praeter propter 
menfium , una manu ge¬ 
rens tenuiffimum Ramulum 
Arteriofum, ceracei materii 
rubra ad extremum ufque re¬ 
pletum ; altera autem tenet 
ficlitiam feftucam tenerrimam, 
confedfam ex fibris Veficae u- 
rinarias cujufdam mulieris, 
quae fibrae tot undique a natura 
funt obfitae calculofis arenulis, 
utnilferejnifi Arenulae calcu- 
Mx confpici poflint. 

Not. interim, quodVefica 
urinaria, e qua delumptae funt 
didae fibrae, feftucam tenerri¬ 
mam conftituentes, tota quan¬ 
ta, conflata fuerit, ex ejufmodi 
fibris calculofis, ita ut integra 
Vefica, a nobis prima fronte 
vifa, quafi lapidea , aut po¬ 
tius ex arenulis calculofis con- 
ftituta, mihi videretur. 

Hujus Veficae fruftum fatis 
magnum in liquore Balfamico 
confervo , ut naturalem con- 
fervaret conftitutionem. 

Didum Sceleton. exiguum 
fe- 

Steenen in ’c uythalen komen te 
breken, 'tgeen nogtans haar niet 
akoos is te wyten , want zoo de 
Steenen uyt dunne fcheifers be- 
•ftaan, zoo breken fy ligtelijk in 
hec uythalen. 

Aan de zyde van het bovenge- 
melde geraamte , ftaat nogh cen 
ander geraamte vaneen onvoldra- 
ge Kintje van omtrent drie Maan- 
den dragts, ’c felve heefc in fijn 
een handje een feer dun tackje 
van een flag- ader, met een rood 
wafchighe ftoife, totdeeynde toe 
opgevultj indeflelfs ander hand¬ 
je, heeft het een ftokje, gemaakt 
uytdraden van de water-biaas van 
een Vrouw, welke draden van de 
natuur met zoo veel fandighe 
lleentjes befetzijn, dat mennau- 
lijks yets anders dan fandige lleen- 
tjes zien kan. 

Aanmerkt ondertufichen, dat 
de Blaas, waar uyt defe gefeyde 
draaden genomen, en tot een feer 
dun ftokske zijn gemaakt, geheel 
en al te famen gcfot was uyt zoda- 
nigedraaden, die alfintsmetfen- 
dighefteentjensbefetwarenj zoo 
dat ons defe geheele Blaas in de 
eerfte opflagh van’t oogh, ais ftee- 
nigh of liever, ais uyt fandighe 
fieehijens fcheen te famen geftelt 
tezijn. 

Van defe Blaas bewaare ick een 
groot ftuk in myne Balfamike vog- 
tigheyd, op dat Cy haarc natuure- 
lijke gefteltenis zoudebehoudcn. 

Dit gefeyde kleen geraamte 
fchyntmethetfiokskcn te willen 

A 2 aaa- 
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feftucifu^ capitis conftitutio- 
nem demonftrare videtur, ea 
enimfinciput tangens, eorum 
Anatomicorum errorem dete¬ 
gere videtur, qui exiftimant 
finciput, ut & cECtera capitis 
ofla, ea aetate, efle cartilagi¬ 
nea, cum contra membrana¬ 
cea Ent. 

Praeterea , in Hoc parvo Sce¬ 
leto luculenter videri poteft, 
quibus in locis i ollea fubftan- 
tia. primo vifui fefe oflerat in 
capite;; de His plura in fequen- 
tibus, 

Antedi(^l:um Sceletonpofiri 
funt tres calcuH humani , fi¬ 
gura , colore dc fubftantia inter 
fe difierentes. Vid.Lit.B*C.D. 

Sub didis in conlpedum ve¬ 
nit calculus Humanus ingens, 
Lit. E notatus,. fuperficie x- 
qU-ali & fplendens , colore & 
iorma tam accurate Lapidem 
Bezoardicum Orientalem imi¬ 
tans , ut difficile foret vifli 
eu difcernere. 

Sub^ cernere licet duos 
calculos, fummopere inter fe 
difcrepantes, ut Lit* F. &' G. 
notant ; Horum alter aLithor 
tomoextradus, fuperficie eft 
granulofa; alter vero asquali & 
qpaffc polita , in, qua inftruf 

menti-5,, 

aan wyfen de geftalte van fijn hoofc}. 
je,want hier mededeopperhoofds 
beenderkens aanrakende , fchynt 
hec tewillen aan wyfen de dwaiin- 
gheder Ontleeders, dewelkefu- 
llineeren, datdeopperhoofds,en 
andere beenderkens van ’choofd, 
in die tyd kraakbeenigh zijn, daar 
fein tegendeel vliefigh zijn. 

Daar en boven kan men in dit 
klecne geraarnte ook klaar zien, 
waai* dat de beenagtigheyd figk 
eerfl: aan ’t hoofdje komt op te 
doen i hier van breeder in bet toe- 
komende. 

Voor dic geraatritc zijn dric 
Menfcjien Steenen geplaaft, in^ 
opfigte van figure, cdulcur en 
fubifantie' van den anderenondefi- 
fcheyden. ZietLecterB;C.D; 

Onderdefekomtons in’r geiigr . 
een.grooteSteenuyteen Menfch, 
met de Let/E.getekenc : zijnde 
defelve glad en blinckend, ook 
van couleur en gedaante zoo nan 
over een komende met een Be- 
zoar-ftecn , dat j^men ie daar van 
quhlijk zoudekonnen onderfchey- 
den. 

Hier onder vind men nogh twee 
Steenen, dewelke feer veel van 
den anderen' verfchillen’, geljk 
fulks de Letter F. en G. aan wyfen. 
Hier van is de eenegranuleusof 
graynigh, en van een Sreen- fnyder 
afgehaaki, maar de tweedeiseiFea 
en glad, ais ware defelve gepolyft; ■ 
Hier fiecmen nogh de'kneep& vaiu 
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liienti, quo extrafttis eft, ve- 
ftigium comparet. 

pedamentum fupradiftum 
hujus rupis ornatur quoque, 
pone Sceleton fupremum', 
Splene vitulino nitide praepa. 
rato, cujus Arteria ceracea 
materia'rubra eft repleta, & 
loco Venae , Sulci luculenter 
confpici pofliint. Quanta au¬ 
tem fit differentia iinter Sple¬ 
nem humanum & yitulinum, 
expreffi in Refponf. Epift. A- 
natom^Problem.4. ad Do^iff 
Gampdomercumv 

Girca RupiS' bafin cernere 
licet calculum humanum in¬ 
gentem & pullum, loco Lit.H. 
punfto notarum j fantque ta» 
les calculi peffimii obfervavi e- 
nim;quod inter illqs pullbs>cal- 
culos, plurimi, (fi non omnes) 
cortices exteriores habeant 
fragiles; imo fuccefiive quo¬ 
que fruftuiatim cum Urina eji¬ 
ciuntur frequenter ejufmodi 
calculorum fquammas exterio¬ 
res , nucleo remanente : cum 
autem a Lithotomo extrahun¬ 
tur , raro xgxi vitant Libiti¬ 
nam* 

Memini me. olim ohfervafie 
ia quodam Juvene , qui fspe 
per vias urinarias cortices ni-. 
gros^Jiciebatimitantes corti- 

’c inftrument, waar mede defelve 
is uycgehaalt. 

Deie bovengemelde Pedeftal', 
waarop de Steen-rots ftaat, is ook 
verciert met de Milt van een Kalf, 
dewelke feer cierlijk en net is toe- 
bereytj en deflelfs llag-ader met 
een roodwafchachtighe ftoffeop- 
gevult, en' kan men in defe feer . 
klaai' zien de groeven, die in plaats 
van tackcn des Aders, in defelve 
gevonden werden. Hoe groot 
een onderfcheyt datrer is tufiehen 
de Milt van een Menfch, en die 
Van een Kalf, heb ik aangewefeii 
in mync vierde Briefswyfe Anc- 
woord, aan den geleerde lie&: 
Campdomerc. 

Omtrent de grond van de ge'- 
feyde Pedeftal ziecraen een groote 
en fwart e Sreen, dewelke in plaats 
van met de Letter H, met een ftip 

.aangewefen werd t en zijn defe 
Sieenen ddlimfre, want ik heb 
ondervonden, dat onder defe 
fwarte Steenen, feer veelc, (zoo 
niet alie j met breekfame fctiorircfi 
van buyten befet zijn, die in ''c 
wateren ftukswyfe te vooren fce-' 
men, het binnenfte of de pit na- 
blyveiode, en defe Steenen van 
een S teen* fnyder afgehaait zijnde', 
zoo komendei' d-e Patienteufeldeii ^ 
van cp..' 

My gedrakt nogb, dafikeef- 
tyds geobrerveert heb , dat 
een ^ Jonghman dikwils*' fv/art6 
fchorflein’c wateren quyi raakte4 
d&welke de fchorfle van fwarte' 

A-p 
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ces fabarum nigrarum, erant- 
quejamjam per urinam ejedi , 
molles, & proinde line magno 
incommodo aut dolore fimui 
cum utina reddebat, brevi au¬ 
tem lapideam & fragilem fub- 
ftantiam adipifcebantur. 

I. Calculus ingens ex la¬ 
mellis tenuil>us compolitus. 

Ad Rupis bafm calculus re- 
|>eritur Lit. K. notatus, prodi- 
giofae magnitudinis Sc formas 
admiranda, poft mortem a fi¬ 
lio meo velici exfeftus, eom- 
pomturqueex lenis calculis ro¬ 
tundis , cortice nigricante pro¬ 
ditis , quorum unusquifque 
magnitudine Nucem Molclia- 
tamfuperati fupra hanc com- 
pofitionem, leptimum quoque, 
reperit calculum , qui cum co- 
teris haud coalitus, aft fuper- 
jmpofitus erat, eadem cum 
coteris magnitudine. 

L. Calculus magnus Mori- 
formis. 

£ Regione hujus Sceleti re¬ 
petitur Sc tertium Sceleton 
foetus humani quatuor praeter 
propter menfium, manu ge¬ 
rens inteftinula foetus Ovini 
minimi, funtque repleta cera- 
-cel materia fubnigri , meco- 
aium reprofentante , mefen- 
liierio cohaerentia, arteriolifque 

,te- 

boonen geleken ; en waroi 4efc 
uytgewatert zjjnde, fagt, cn by 
gevolgloftehyfezonder grooton- 
gemak of pyne, maar eenwynig 
tyds daar na, zoo namen fy ^ea 
fleenige hardigbeyd aan. 

I. Beagroote Steenuytdaooe 
fcbelfers ce famengeftelt. 

Voor op de grond van 'tPede- 
ftal, vindmen een feer groote, en 
wonderbaare Steen, gecekemmet 
de Letter K dewelke myn Zoon na 
de dood uyt de Btaas gefneden 
hcefc, en is de&lve te famen ge- 
llek uyt fes ronde Steenen, yder 
omvangenvan een ronde enfwar- 
te fchorfle, waar van,yder dcgroote 
van een N. Mufchaac komc teover 
treffen, en boven defe feste famen 
geftelde Steenen, heeft hy doen- 
maals ook nogeen fevcndegevon- 
den van defelvegrootte, leggende 
los boven op de fes te famen vafl: 
fittende Steenen. 

L. Een groote Steen , een 
Moer-befie van gedaante gely* 
kende. 

Tegen over het laalie aange- 
roerde kleene geraamte, vind 
men nogh een derde geraamte van 
een onvoldrage Kintje » van on¬ 
erent vier Maanden dragts, kfel- 
ve heeft in fijn handje, een par- 
ty idarmtjcns van een onvoldra¬ 
ge Vrugtje uyt een Schaap, de- 
welke meceen fwart-wafchagtigfi 
fioJSe opgevulc zijn, reprelentee- 
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fcpletis inftruda : altero au¬ 
tem brachio continet VafaTe- 
fticulorum humanorum Pam¬ 
piniformia , cerace4 materia 
rubra repleta, hujus-Infcriptio 
falis elt 

MIMA, QUASVITAM DEDIT» 
HOB-A Carpsit. 

Conhderandum circa omnia 
Sceleta, hanc & exteras Ru^ 
pes ornantia, quod nulla eo- 
Ettin, fulcro ferreo, ligneo, aut 
2neo innituntur, uti facere fo- 
lent Anatomici, aft propriis- 
pedibus innituntur^ 

M. M. Galputi duo combi¬ 
nati, fupra qiios reperitur 
calculus mediocris magnitudi- 
msLit.N. notatus. 

O. Calculus magnus,maxi¬ 
mi Mori frudfum imitans. 

P. --Afperafuperficie. 

Ante rupis pedem quartum 
decumbitSceleton , trium cir¬ 
citer menfium cum dimidio, 
cujus manu continet Bemer^^ 
bium Hoefnagelii, qux' Bphe- 
meris vocatur Dortmanno» 
didturqua mane efle infans. 

rende de fwarte darms vuylig' 
heyd, die men m de Kinderjfcen? 
vind 5 zoo kng fy in ’s Moeder® 
lighaatn geh uy sveft worden: defe 
darmtjens zijn nogh vaft aanhaar 
Darmlchcel, en de Slagaderkcns 
met een wasaghtige ItofFe opge- 
vultj hetomhelftook metfijn an- 
der handje de prgepareerende zaad- 
vatenvan cen Mansperfoon, de- 
■wclkc met een roodwafGghe ftoffc' 
vervult zljn : Het devys van dit 
geraamte is, 
’T EERSTE UUR.DAT MY’T>LEVEN GAE,. 
T SELVE HEEET MY HET WEDER BE- 

NOMEN. 

Confidereert ondertufTchen B,' 
Leezer, dat alie defe kleeneGe- 
raamtens, die op defe en andere' 
Steen-roden ilaan, geenfteunfel 
hehben van dit,of datyfertie,hout- 
je,ofkoperdraatje ,gelijk de Ont-^ 
leeders gewoon zijn te doen,- 
raaar defelve ftaan op baar eygen- 
heeneo, 

M.M.Twee tefamengevoeg» 
den Steenen , en b.oven defelve' 
nogh een van middelmatige groo- 
te^ getekent met de Letter N. 

O. Een groote St een gclykende' 
een feer groote Moer- betie. 

P. Eeoaudererouw vanopper- 
viakte. • 

Voor op het Pedeftal leyt eeii> 
kleen geraamte, zijnde Het vier de 
in ardre, en isKet felve van ontrenc 
drie en cen halve maand dragts, 
in wiens handje onthoudeu^ 
werd een bloedloos Diertje, hcc 
welk men Ephemeris en inonkrt^h^' 
Hafa noemt,, waar vas getuy§E- 
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ju^renis meridie, vefperi fenio 
confici & mori. Itaque ut vi¬ 
tae noftrae brevitas exprimere¬ 
tur, ejufmodi infeftum ma¬ 
nu continet diftum Sceleton, 
cum hac infcriptione. 

^UASI HERBA SOLSTITIALIS PAULISPER. 
" FUI, REPENTE EXORTUS SUM, RE¬ 

PENTE ocaoi. 

Not. ofijcula hujus Sceleti 
nitidiflima efle, naturali geft i- 
cuiatione haud negleifla. 

Duo ex iftis calculis 
angularibus, de quibus facula 
mentio in Thef.i . Tab* i. Lit. 
D.D. 

R.R. Duo calculi fuperficie 
alperata, quorum unus addi- 
(fti Sceleti pedes, collocatus, 
alter vero capitis vertici prae- 
pofitus. 

Caeteri jomnes aut per vias 
urinarias excreti, aut pofi: 
mortem V efica.aut renibus ex- 
feftilunt. 

Praeterea hic conlpicere 
licet Tefticuli humani Tuni¬ 
cam Vaginalem, peculiari pe¬ 
damento innitentem , fupra 
pedamentum Rupem didam 
Tuliinens, eftque dida Tunica 
quafi flatu diftenra, Jiec non. 
mufcuio Cremaftere, vafifque 
ianguineis repletis praedita, 

Ulti- 

word, dat het’s morgens gecon- 
fidereert moet worden ais een 
Jonggeboore Kindje, ’s middags 
ais een Jongeling, en ’s avondsals 
een uitgeleefc en-ftervendMenfch: 
weshalve om dc korthcyd des le- 
vens af te beelden, zoo heeftket 
gefeyde kleen geraamte dit bloe- 
deloofe Diertje in de hand, met 
ditopfchrift; 
GELTCK EEN BLOEME DES VELDS EES 

ICK SCHIELYK OPGEGAAN, EN WE- 
DEROM WEGH-GERUCKT. 

Aanmerkt dat de Beendedcens 
van dit geraamte feer witzyn, en 
dat het geraamte natuurlykegefte 
heeft in ’t leggen en aangrypen. 

Q. -Q^ Twee van die Hoekige 
Steenen, waar van gewagh ge- 
maakt Is in de befchryving van 
’t I.Cabinet Tab. I. Lett. D. D. 

R. R. Twee rouwe Steenen, 
waar van de eene aan de voetjens 
van ’t laaft gefeyde geraamte is ge. 
plaaft, de tweede tegens het hoofd 
van hetfelvighe. 

De refi: van de Steenen zijn alk 
door de Waterwegen geloft, of 
na de dood uy t de filaas of Nieren 
gehaalt. 

Daarcnboven.koint onshierop 
defe Pedeftal te vooren,hec Schce- 
vlies van een der Tefliculen van 
een Mans perfoon, ’c welk geftelt 
is op een kleen rond particulier pe- 
deflalletje, ftaande mede op de 
groote Pedeftal, cn is dit Schee* 
vlies ais met wind vervult, en ook 
met deflelfs optrekkend Spicrtje, 
en opgevulde Blocdyaatjens voor- 
fien. Vocr 
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Ultimo a latere diftas tuni¬ 

cas Vaginalis occurrit quintum 
Sceleton foetus humani trium 
circiter menfium cum dimidio» 
gerens calculum parvum , e 
pulmone humano tufli ejec1;um 
k a capillo dependentem, 
cuminferiptione, 

O , <iyAM DURA PREMIT MISEROS 
CONDITIO VlTAl 

Hifce omnibus calculis in- 
terpofiti funt Rami arteriofi, 
foliis nudats arboris ramos re- 
prasfentantes; qui loco fangui- 
nis, ceracea materia rubicun- 
diffima artificiofe funt repleti, 
& calculos inter le continent, 
rupemque firmiorem reddunt. 
Quam fubtiles fint di<^orum 
ramorum extremitates,ex figu¬ 
ra annexa liquet. 

A latere dextro didlae rupis 
fequentia vifuntur. 

N°. I. Phiala in liquore 
limpidiffimo continens bra¬ 
chium & manum foetus huma¬ 
ni jamjam nati. 

Not. I. Hoc objedum quan¬ 
tumvis a multis annis confer¬ 
varum , adhuc vivere videtur^ 
utpote naturali colore rubi¬ 
cundo prsditum. 

2. Manus, ut & digiti, ita 
funt difpofiti, ut naturalem 
aefionem reprasfentent, qua¬ 
lem formamus, quando indice 

i:hef.lll. di- 

Voor ’c laafte komt ons hier 
nogh te vooren het vyfde, ge- 
raamte van een onvoldrage Kintje, 
van ontrent drie en een halve 
maant, van wiens hantje afhanghc 
aan een haartje, een kleen Steentje, 
't welk door hoeften uyt de 
Longhgeloftis, met dit opfchriFc. 

ACH , HOE ELENDIG IS DEN STAAT, 
DER MENSCHEN IN DIT LEVENi 

T uflchen alie defeSreenen ftaan 
tacken van Slag-aderen , repre- 
fenteerende bladerloofe tacken 
van Boomen , dewelke in plaats 
van bloed, met een Rood-wafGge 
ItofFe konftigh opgevult zyn, 
waar door niet alleen de fteenen^ 
maar ook deRots felfs, vaftigheyd 
bekomen. Hoe fubtyl deuyteyn- 
den van de gefeyde Slag-aderen 
zyn, blykt uyt defe bygevoegde 
Figuur. 

Op defelve planck, waar op dc 
Sieen-rois is geplaaft , komt ons 
aan defielfs regter zyde voor. 

No. L Een vlesje, in figh ont^ 
houdendefin een feer heldere vogr, 
het armtje en handtje van een 
jongh geboorekindje. 

Aanmerkt ten eerften : Hoew^^ 
dit voorwerp lange jaaren aizoo 
bewaartis geworden, zoofchynt 
het nogtans nu nogh televen, door 
dien het met iyn natuurlyke roode 
couleurbegaaft is. 

Ten tweedcn ; Dc difpofitic" 
van de Hand en Vingeren, Ts zoo- 
danigh, datfc loo een natuurlyke 
adie verbeeld»gelyk men gewoon 

B is 
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digito lioc vel illiKl defigna- 
jnus; Indice itaque extenfo, 
indigirat lamellas Cerebelli 
humani, cujus fubftanriame¬ 
dullaris veluti arboris Ramos 
repraefentat. 

3. Ornamenti gratia, ut 
averfationem omnem arcendi 
caufa, brachium ornatur ma¬ 
nica, ex linteo raroconfeda, 
ornamentoque fimbriaceo in- 
ftruc^la. 

Fauces, Lingua, ut 
& portio Maxillae inferioris in¬ 
fantis nitidiffime praeparata Sc 
confervara j praebent enim om¬ 
nia Ipeciem viventium. 

Not. i. Ubi Arteriarum fub- 
lingualium trunci repant , & 
qua via incedant in hniftro la¬ 
tere , oppido quam bene vide¬ 
re licet, funtque eum in 6nem 
ceraceam. rub. repleti. 

1. Epiglottidis naturalis con- 
ftitutio, ut Si ejus rima, qu2 a- 
ditus eft ad Afperam Arteriam, 
hic accurate poteft conipici. 

3* Ad Linguae radicem ap¬ 
paret rugofa quaedam difpou- 
tio longitudinalis, ut 8c non 
folum leries majorum^papilla- 
rum, qusrotundae, pians,& 
foraimine circuloquc prsdits 

funt. 

is tedoen, alsmen met de voorile 
Vinger, dit ofdat wil aanwyfen. 

De voorile uyrgettoke vinger, 
wyftonsaaneenige motenvanbet 
agtcr brey n van de herfene van een 
menfche, inwiens merghagtighe 
fubftantic ais verbeeit Aaaneeni- 
ghetacken van boomen. 

Ten derden: Omalle afkeerte 
weeren 5 en tot cieraad, isdit Arm- 
t je omvangen van een gaafe moaw- 
rje mei Franje. 

No.ir. De KeeI, Tongb, eo 
een gedeeke van de onderile 
Kaack, van eenkleen Kind, zoo 
curieus toebereyt en geconfer- 
vecrt, datalles-nogh fchynttele- 
ven. 

Aanmerkt tencerilen: Dat mea 
zieer beqnamelyk zien kan inde lin- 
ker zyde , waar dat de Stronken 
van de Ondertonghighe llag-ade* 
ren loopen, en wat cours fy komen 
te houden, nadicn fy tot dien eyn* 
de met een Rood-waiHge iloffe 
vervult zyn. 

Ten twecden : Oock kanmcn 
hier klaarlyk zien de natuurlyke 
geftalte vank Strotte-booft, als- 
mede deifelfs fpicte, dewelke de 
toegangh is tot de Longh-pyp. 

Ten derden; Zoo doet figh aan 
degrond van dc Tongh nietalleen 
op een fekere ruyge geilalre, die 
na de langhte des Tonghs is iopen* 
de 5 ais mede de ryegroote tongs 
Tepeltjens, dewelkerond, piat) 
en meteengaatje enrond eircultje 
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funt, veram etiam cxtcrx pa¬ 
pilla s qusE tamen in hoc obje- 
fto non tam diftinfte apparent, 
<juam in linguis Thef. i. 

Phiala continens 
Venam Portae Hepatis vituli¬ 
ni , cujus fuccoiie extremi¬ 
tates , non autem praetenfae 
glandulae(qu£revera haiidex- 
tant) funt ablatae, & fic myria- 
des extremitatum occurrunt 
ramufcuiorum. 

Not. I. Didavena oppleta 
eft ccracei materia flaya. 

a. Yariisin locis reliqui in 
diiftis extremitatibus fuccofam 
lub{l:antiam,qu3e non minus ea¬ 
dem ceracea materii eft im¬ 
buta , & fic luculenter videre 
licet fubftantiam hepaticam 
nullo modo efle glandulo- 
fam : imb exiftimo , extre¬ 
mitates illas. fuccofas Ven^ 
Port^ illud praeftare , quod 
Glandulis attribuere Veteres. 
Vide plura de hac re. Thef. 
Il.fol.zj. 

N*’. J V. Infantis caput, cu¬ 
jas fupcriore Cranii parte'ab¬ 
lata, Cerebrum in confpedtum 
venit : hujus corticali leuvaf- 
culari parte ablata, medullaris 
fefe videndam exhibet. 

Not. 

begaafc zyn, maar ook de anderc 
Tepeltjens,hoewel die in dit voor- 
werp niet zoo diftin<ft gczien kon- 
nen werden, ais wel in die Toa- 
ghen j dewelke in ‘t tweede Cabi- 
net gevonden werden. 

N®.IU. Een glaasjei en daar 
inde Poort-adervandeTevervan 
cen Kalfj wiens fappighc uyteyn- 
den, cn niet die gepretendeerdc 
klierkens ( dewelke in der daat 
niet gevonden werden,) w'egh- 
genomen zyn j en zoo toebereyd 
lynde, kanmenduyfendevanklee- 
ne uyteynden der Adertjenszien. 

Aanmerkt ten eerft.en: Defe ge- 
feydc Poort-ader is vervulc met 
cen Geel-waffige ftoffe. 

Ten tweeden: Zoo heb ik op 
verfcheyde plaatzen de geCcydc 
fappige fubftande aan de uyceyn- 
den laaten fitten, dewelke niet 
minmetde gefeyde Geel-waffige 
ftoffe doordrongen is , ende zoo 
doende, ziet men zonne klaardac 
het wefcn vande Lever geenfints 
klierigh van fubftande is; Ja ik 
fuftineere, dat die fappighe uyt¬ 
eynden van de Poort-ader, 't felve 
werkdoen, ’t geen onfe voorzaa- 
ten de klieren toegefchreeven 
hebben, Ziet verdershier over na 
het 2. Cabinetfol.ay. 

No. IV.Hethooft vaneenkind-* 
je, wiens oppcrfte gedeelde van 
de Herfien-pannc afgenome zyn- 
de, de Hcruens te voorfchyn ko- 
men: Defehaare fchorffighe fub- 
ftantie, uytbloetvaatjens beftaan- 
de , weghgcnomen zynde , zoo 

B 2 ver-. 
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Not.i. Oculis ckufis, dor¬ 
mientis caput repraefcntat, co¬ 
lore viventis prasditum. 

z. Ore aliquantulum aper¬ 
to , labiifque nonnihil a fc in¬ 
vicem dedudlis , extremitas 
cufpidis Linguas in confpc- 
dum venit, quae, a tenuiffi- 
mis & mucronatis papillis lin¬ 
gualibus , luculenter , viliofa 
apparet. 

3. Latere finiftro Prola- 
bium fuperius ab involucro 
deflitutum, villofum quoque 
apparet, quse villofitas, mihi 
nil , liifi agmen papillarum 
Prolabiorum ; de hifce plura 
in fequenti. 

4. Duum generum pori in 
Labiorum cute, Gcna&Nafo 
Vifuntur ; nullae aurem in pro- 
labiis, utpote cute neutiquam 
praeditis; & fic Labiorum a 
Prolabiis facilior eft difcre- 
tio. 

5*. Vafa fanguinea Cerebri, 
in poftica parrecapitis,mune- 
rohilimeconlpic iunur. . 

No.V, Pueri Penis cum 
an- 

vertoont figh de Mcrg-agtigefdf. 
llandigheyd. 

Aanmerkt ten eerften , dat het 
door de natuurlyke couleur', en 

eflote ooghjens, een flapend 
ooftjekomt te verbeelden. 
Ten tweeden:. Zoo komt het 

uyterfte van het Tonghetjc te 

voorfchyn, door dien het Montje 

een weynigh open ftaat, en de 

Lipjens wat van den andercn ge- 

weken zyn, en komt ons dk 
uy ter fte van de Tongh ais donflgh 

ruygh te vooren, wegens de pun- 

tighe Tepeitjens , die haar hier 

■^-d.uydelyk verconcn. 

Ten derden; Het uyterfte van 

deboven-Iip, van fyn bekleeuel 
of dekzel ontbioot zynde , komt 

ons ook ruygh te vooren, voorna- 

mcntlyk inde linker zyde: En is 

defe ruygigheyd niet andcrs, ais 

feer veel by ccnftaande Tepckjensj 

edogh hier van zullenwy wydlo- 

pigher fprcken in toekomcnde. 

Tenvierden; In’t Vel van de 

Lippen, Wangh, en de Neus, 

zien wy hier twee-derley fweet* 

gatjensj maargants geen in’t uy¬ 

terfte of roode deel der Lippen, 

aangefien defelve met geen Vel 
ovcrtogcnzynj enalzookan meo 

deLip, envoorlip, vandenande- 

ren te lichter onderfcheyden. 
Ten vyfden: In 't agterfte van 

*t Hooftje komen ons hier vecl op- 

gevulde flag-aderkens te vooren, 
zynde die geene, dewelkc door 

de herflenen haar hadde verfpreyr. 

No. V. De Roede van een 

Jonghs- 
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annexofcroto , naturali colo¬ 
re praeditus. 

Not. I. Urethra non per in¬ 
feriorem» fed per fuperiorem 
Penis partem repit, contra na¬ 
turae leges : imb ad calculi ex- 
traftionem ejufmodi objecHium 
foret ineptum. 

Non folum corpora ner- 
vofa, feu nerveo-fpongiola 
majora. Penis maximam par¬ 
tem conftituentia, ut & corpus 
nervofum minus, rubicundif- 
fimo colore funt perfufa a ma¬ 
teria ceracei rubra , qui re¬ 
pleta funt, verum etiam muf- 
culi laterales, Penem con- 
ftringentes, idque a vaforum 
fanguineorum repletione. Vid. 
Tab.x.Fig. i,hujusThef.III. 

N°. VI. Foetus j^thiopifls 
fex circiter menfium , dextra 
gerens ramulum Afperae Arte¬ 
ria a fubftantiaveflcul ari, aut 
pulmonali tam dextre fepara- 
tum, ut extremitates luculen¬ 
ter appareant; enimverb quan¬ 
ta [differentia inter hoc obje- 
ftum, & figuras ah aliis in lu¬ 
cem editas! V ide T ab. x. hujus 
Thef. III. 

N®. VII. Placcntula , qus 
poft Embryonem exclufum, 
aut in colliquationem reda¬ 

rum, 

Jonghsken metdefielfsfackjc, na^- 
cuurlyk rood van couleur. 

Aanracrkc ten eerften: De Wa- 
ter-canaal loopc hier niet natuur- 
lyker wyfe langhs de onderfte, 
maar langs de bovenfte zyde van de 
Roede , ’c welk tegens de loop 
vandenatuuris: Enzoudeinzoo- 
daanig een voorwerp het Steen-» 
fnyden niet wel te doen zyn. 

Ten tweedcn: Nier allcen dat 
de twee Spongieus-zenuagtighe 
lighamen dewelke hetgrootfie 
gedeelte van de Roede uytmaken, 
alsmede hetklcene zenuagtiglig- 
haam rood van couleur zyn, we- 
gens deRood-waflige ftoffe, daar- 
fe mede opgevult zyn, maar oofc 
zelfs de zydelyke fpieren, die de 
Roede perflen, zyn ook hier vair 
zeerrood geworden. Zietde ade 

-Plaat Fig. i. van dit derde Cabi- 
net. 

No. VI. Ecn Americaanfeh Ne- 
jgrionetie van ontrent maanden 
dragts, houdende in deflelfs reg- 
tet handje een takje van de 
Longhe-pyp, dewelke van lyii 
blaaskens-wyfe fuBftantie, van de 
Longhe zoocurieusgefcheyden is, 
dat deflelfs uyteynden klaar kon- 
nengezien werden, maar wat een 
onderfcheyf^ tulTchcn dit voor- 
werp , en der Figuur^n vanande- 
ren afgebWt, eniif’t ligt gege- 
ven! Ziet de x. plaat van dit derde 
Cabinet. 

N°. v'^n. Een Mcerkoekje, *£ 
welk na het uytfchieien, of wel 
nahet fmelten, of veneren van’i: 

B 3 eer^ 
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6:am, aliquot luOnfes in utero 
fuit detenta, unde ab uteri in- 
fequente contraftione coar- 
«Jiatione (ut ad ftatum prilli- 
numrediret) valde induruit > & 
uteri formam adepta eft. 

Not. I. Ejufmodi Placentu- 
Ix mukoties ad manus meas 
pervenere, Uterum ipfum re- 
praefentantes. , Undiquaque 
enim ckufae, nonfolum du¬ 
rae, verum etiam, nil minus 
quam placentulae formam prae 
fe ferebant. Hanc i me aper¬ 
tam hic refervavi , ut facies 
non folum externa, verum e- 
tiam interna in conlpedum ve¬ 
niat. 

Ejufmodi placentulae vul¬ 
go degenerant, & Molae no¬ 
men adipifcuntur , a minus 
verfatis, cum contra ita di<flae 
Mok nil funt, nifi placentu- 
lae fupradicflae, autiarcomata 
uterina, a tenui pediculo de* 
pendentia , quae Utero exclu¬ 
duntur. V ide fuper hac re ob- 
fervationes meas^ Anatomico- 
Chirurg. fol. 74. 

3. Phialam > in qua hoc ob- 
jeftum 

eerfte beginzel van het fchepfel- 
ken, eenighe weeken inde Lyf. 
moeder nagebleven is, waardoor, 
wegens. het incrimpenenvernau- 
wenvandeBaarmoeder, (omv?e- 
dertekomen totdeflelft voorighe 
fland) zeer verhard is geworden, 
en ook deforme van de Baar-moe¬ 
der felfs eenigfints aai^enmnen 
heeft. 

Aanmerkt ten cerften; Zoo- 
danighc Moerkoekjens zyn ray 
menigmaal voorgefcomen, devfel- 
kedeBaarmoeder felfs verbeelden, 
want fy alsdan randfom ais beflo- 
ten zyn, zonder eenigheopeningh 
gewaar te werden , en waren defe 
niet alleen hardmaar ook zoo 
verbeelden (yniets minder te zyn, 
ais Moerkoekjens. 

Dit nu Van my opgefnedezynde, 
bewaare ik hier, omiiiet alleendc 
buyrenfte maar ook de binnenfte 
fu^rficie te konnen zien. 

Ten tweedcn : Zoodanighc 
Moerkoekjens, op dic v^yfeont' 
aard zynde , werden gemeenlyk 
Z u Y G E R s genaamt, van die gee- 

ne, dewelke weynigh ervarent* 
heydhebben, daarnoghtansinte- 
gendcel defelve niet anders zyn, 
ais zoodanighe gefeyde Moer¬ 
koekjens, ofook welandcrevlee' 
fighegefwellen, dewelke aanecn 
dunne halsoffteelafhangende, te 
eenigertyd iiyt deLyfmoedcruyt* 
gedreven werdem Ziet hier over 
namya Anat: Chirurgicale aante* 
keningen fol. 74. 

Ten derden : Het glaasje 
in 
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je<^I:um iti liquore fervo, obtu¬ 
ravi, loco Veficas, Placentu- 
la inverfa, & repleta ceracea 
fliaterii rubr^ • hujus ramuli 
propuliulantes Mufeum arbo¬ 
rum rubedine perfufum , ex- 
a<?lerepr^entant. 

N°. VIII. Phiala, Placen- 
tulam humanam , in hy4ati- 
des mutatam, continens> 

Not. i. Placenta conftitui- 
tur ex meris valis fanguiferis. 
Membrana Chorio cohaerenti¬ 
bus j Haec vafa aliquando om¬ 
nia , non raro quoque ex parte 
df^enerant in hydatides, id 
quod in hepate humano quo¬ 
que ohfervavi. Vid. Thef. z. 
Tab. i.Frg.i. ir. 

NMX. Phiala, in qua por¬ 
tio Cerebri hydrocepbali , 8 
circiter annos nati. 

Not i. Hoc malum contra¬ 
xit (li bene^memini) aprima 
nativitate. 

z. Haec Cerebri portio in a- 
'liud-elle videtur converfa, nil 
enim minus, quam Cerebrum 
naturale repraefentat, videtur 

po: 

in dic voorwerp gelegen is » heb 
ik, in plaats van ’t felvc met een 
ftuk van een blaas toe te binden , . 
met een gedeelre van -een omge- 
keerde Moerkoek toegedaan, de- 
welkcmet eenrood-waffige lloffe 
is opgevuk, en fleken delTeifs tak- 
jens boven uyc, verbeeldendctak- 
jens van rood Mofch. 

No. VHI. Eep viesje met vogr, 
in ligh omhoudende een JMoer- 
koekje van een Menich , 't wefk 
t’eenemaal in Water-blaaskens is 
verandert. 

Aanmerktdatde Moerkoek uyt 
loucere bloetvaten haar beftaan 
beeft, dcwclke door toedoen van 
't vlies Cborim aan een verbonden 
fyn. Defe bloetvaten veranderen 
zomcyds ten deele , zomtyds ge- 
heel enalin Wacer-blaaskens, de 
vrughtjens roor afgeftorven zyn- 
de. Dit heb ik ook ondervonden 
van de Lever van een menfche^ de- 
welke tenemaal in blaaskens was 
verandert > ziet het tweedc Cabi- 
net. Tab. z. Fig. III. 

No. IX. Een viesje, waar in te 
zienis, eengedeekevandeherfle- 
:ne van een Water-fugthoofdighe 
Jonghe van ontrent 8 Jaaren oud. 

, Aanmerkt ten eerften .v Dathy 
met defe quale, (zoo ik wel ont- 
'houden heb), ter wereld gekoirien 
is. 

Tentweeden: Datdkgcdecke 
van de HeriTene, ais in een ander 
wefen verandert is j aangefien het 

■niets minders konrt te verbeelden , 
,als natuuriy-ke heriTene, want het 

fchyns 
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potius fubftantia listeroge- fchynt e/sr een vreemde felfftaa- 
liea, fimillima illi, quam re- dlgheyd , zeer gelyk zynde, dic 
prefentavi Tlief. II. Tab. IV. 8?“«,’ befchreven cq 
r- , » ^ afffetekent ftaat in nec tweedeCa* 
Eig.i.x.3.4.y. , binct.Tab.IV.Fig. i.2.3.4.eny. 

*N°.X. Phiala continens duas portiones Penis Virilis, qua¬ 
rum una taleola tranfverfim , altera fecundum longitudinem 
fefta. 

Not. Hafce portiones nitidiffime, ^ ira efTe prjepatatas, ut 
vera conftitutiofpongiofa luculenter appareat 5 nec noafeptum 
i& meatus urinarius. 

N“. XI. Phiala in qua con- 
fervatur Ovum Gallinaceum, 
portionem inteftini Coli,Casci, 
ut &,ejus progrefliim vermifor¬ 
mem exade reprasfentans, yid. 
Tab.s.Fig.IV.Thefm. 

No. XIl.Portio inteftini Ilei 
foetus immaturi, cujus vafa 
fanguinea exinanita , inteftini 
autem cavitas ceracca materia, 
alba repleta eft. 

Hujus lateri adftant 
portiones inteftini infantis, ce- 
^•acea materia rubra adimpletae 

afterifcis notatJE. 
No. XIII. Epidermis totius 

manus infantis tam artificiosi 
a fubjedlis corpore reticulari, 
& cute feparata, ut illibata 
comparcat, Sc chirothecam re- 
pr«Efentet: confervatur autem, 
colore albicante in liquore 
tranfparente. 

Not. I. Unguiculi omnesE- 
.pidermi annectuntur, ficutiin 

cor- 

No. XI. Een viesje met een 
Hoender Ey , feer aardigh ver- 
beeldendeeen gedeeltc vandeCo- 
lyk-darm , ais mede den Blinde- 
darm, met deflelfs wormwyfe 
aanhangfel. .Ziet in dit ..derde Ca* 
binet.Tab.3.Fig.4> 

No. Xn* Een gedeelte van een 
Heup of bogbtige darm van een 
onvoldrage vrugt, wiens bloed- 
vatjens ledigh, maar de hoite van 
■'t gedarmte met een .wic-waffige 
ftoffevervulcis. 

NB. Hieraevens doetfighook 
op een gedeeltc van gedarmte 
van c€njkind,’t welk met een rood- 
vWaffige ftpffe is vervulc. 

No. XIII. Een vies met vogh* 
tigheyd , waar in bewaard werd 
het Opper*vellekenvande gehee- 
le hand van een kleen kind } het 
felve is zoo konftigh, van ’t onder- 
gelegeNetwyfelighaam,als mede 
van't Vel, afgefcheyden, dat het 
ais ongefehonde geheel en al een 
wic handfchoentjeverbeeld. 

Aanmerkt teneerften: Alledc 
Nagelijens zyn hier aan hetOp- 

per. 
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corpore vivo, quamvis a Pa¬ 
pillis cutaneis, e quibus ortum 
ducunt, exadliffime fint fepa- 
rati. 

Epidermem (qua^ mihi, 
Bil nifi cxpanfio extremitatum 
papillarum cutanearum,quem¬ 
admodum etiam ungues), in 
duas &plures lamellas fepara- 
bilem efle Anatomici unanimi¬ 
ter quidem autumant ? enim- 
vero nufquam, nifi in vola ma¬ 
nus & planta pedis illud de- 
monftrare valent. Hic autem 
in dorfo manus idem vobis ex¬ 
hibeo, id quod a nemine ha- 
ftenus demonftratum mihi vi¬ 
dere contigit; imb id non , nifi 
fumma cum fubtilitate & dex¬ 
teritate, fieri poteft. 

Dixi in vola manus Sc in 
planta pedis Epidermem fx- 
pius feparari pofle ab Anato¬ 
micis in duas dc plures lamellas 
(ficuti aliquoties publice de- 
monftravi) hujus vero rei nul¬ 
lam novi caufam aliam, quam, 
quod Epidermis prodiens ex 
papillarum cutanearum extre¬ 
mitate,) fiio tempore recedat 
a corpore reticulari, aut fimul 
cum ea, a cute vera, tanquam 
vieta & emerita, .fuccrHcente 
nova Epiderme : cum autem 
nova fuccreverit, «Sc emerita 

Thef.III. non 

per-veTleken nogh vaft zittende, 
gelyk ais in ’t leven, hoewelfe van 
’t Tepel-agtighe lighaam van ’t 
Vel, waar uyt fy voonkomen» 
zeer behendigh afgefcheyden zyn. 

Ten tweedeh; De Onrleeders 
zeggen wel eenparigh , dat het 
Opper-velleke, j’t welk zoo wel 
disdeNagels, herkomftighis van 
de Vel-tepeltjens) in twee en meer 
fchelfers kan gefchilt, en verdeeld 
werden : Edogh zulkx konnen 
fynergens aanwyzen ais onderaan’ 
de Voeten, enbinnen in depalmen 
derhanden. 

Hier nu zoo zietmen op de rugh 
van dit voprwerp felve in twee 
gefcheydete zyn, 't geenmy noyt 
beefc mogen gebeuren van andere 
gefien te hebben } en kan ook 
zulkx niet als met de grootfte be- 
hendigheydgedaan werden. 

Ick heb gefegt, dat het Opper- 
velleke binnen indehandj en on¬ 
deraan de voet, door andere Ont- 
leedersin twee kan gefchilt ofver¬ 
deeld werden (gelyk ik ook felfs 
dikmaals public getoont hebbe) 
'en zyn myne gedagten hier over 
niet anders, ais dat dit Opper vel- 
leke zigh op fyne tyd affcheyd van 
het Vel i 'tzyalleen, oftegelycfc 
met het Necwyfe lighaam , ais 
hebbendeuytgedient, terwyl dat- 
ter een ander van nieuws of daar 
onder is komen te groeyen, wan- 
neer dan een nieuw Opper-velleke 
aangegroeytis, eerdathetuytge- 
diende en oude niet geheel en al 
kome te fcheyden, maar figh nogh 

C vaft 
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nonreceflerit, duplicem, tri¬ 
plicem , imo quadruplicem 
oflendimus Epidermem in vola 
manns & planta pedis. 

Simile quid mihi videre'vi¬ 
deor, in corticibus nonnullo¬ 
rum fruticum , qui corticem 
exteriorem fuo tempore abji¬ 
cere folent, novo fuccrefcente, 
ubi autem exterior a fuccref- 
cente non recedit jufto tempo¬ 
re , duplicatura conficitur cor¬ 
ticis exterioris, qiii, tanquam 
emeritus j rimas facit & lace- 
tus fit. 

3. Epidermem Ungium qui¬ 
dem radices obducere, & te¬ 
gere , in confefib eft ; Verum, 
quomodo res fefe habeat circa 
capillos Si pilos , de eo altum 
video filentium apud Anato¬ 
micos.: Idem tamen obfervo 
inhifce, ac illis, idque circa 
capillorum exortum ad fpa- 
tium aliquot linearum Mathe¬ 
maticarum : Quia autem ift- 
hxc epidermis noneftinverfa, 
nufquam hic apparet , aft in 
fequentibus exhibere conabor > 
adjedis figuris. 

4. Confideratione quoque 
dignum cenfeo, quod hic un¬ 
guiculi facilius feparati fint a 
corporibus papillaribus j e qui¬ 
bus ortum ducunt, quam ab 
Epidermcj cui adhuc ^ omnes 

cohsB- 

vaft houd aan hec nieuwe, 200 
ontmoeten wy een, twee, drie, 
ja vier-voudigh Opper-velleke, 
onder de voeten en binnen in de 
handen. 

Yets diergelyksfchynt myvbor 
te komen in fchorfTe eenigher 
Heefters , dewelke ook gewoon 
zynhaar buytenftefchorfletever- 
nieuwen, doer dien een ander on¬ 
der haar aangroey t, en de buyten- 
fle of llooten , wanneer dan oolc 
de buytenfte op fyn tyd niet ge- 
hecl of eh wykc , foo korat daar 
dan ook een verdubbelingh, van 
de uytcrftefchorfTe, dewelkemec 
fcheuren haar komc te vertoonen. 

Tenderden: Hetwordbyeen 
yderwel voor waarheyd aangeno- 
men , dat het Opper-velleke de 
wortelsder Nagelenkomttedec* 
ken : Maar ofzulkx ook niet wel 
plaats heeftontrent de wortels, en 
’t uytfpruyten van ’t Hayr, zulkc 
roerenfy niet eens aan J noghtans 
zoo bevinde ik j ’c felve zoo wel 
in'’teene5 alsin’c andere, efidat 
eenige Mathematifcbe linien 
hoogh: Edog terwyl dit Opper- 
huydeke niet omgekeerc is, zoo 
kanmen het hier niet zien, maar 
myn voornemen is, zulks intoe* 
komendeaante wyfen, nevensde 
Eiguuren. 

Ten vierden: Het is ook aan- 
merkens waardig, datinditvoor- 
werp de Nagekjens der vingeren 
ligter gefcheyden zyn van de Te- 
pel-wyfe lighamen } waar uyt fy 
voorgekomen zyn , ais wel van’c 
Opper-velleke, waar aan fy nogh 
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cohsrent. Hujus rei rationem 
eile puto , quod extremitates 
papillarum, (qus fimul Un¬ 
gues Sc Epidermem confti- 
tuunt) admodum molles funt; 
Epidermis autem tenacior, 
diiriorque ab aere externo. 

5-. Epidermem firmiter co¬ 
haerere unguibus , non folum 
in hoc objedo denato, Ik con- 
fervato, verum etiam in cor¬ 
pore vivo luculenter deprehen¬ 
dimus; fuccrefcentibus autem 
unguibus, Epidermis ungium 
radices in fui exremo relinquit, 
utpote, cui excrefcentia ulte¬ 
rius denegata a natura; fi au¬ 
tem fu o tempore Epidermem 
haud relinquit, cultelli cufpi- 
de folvenda Epidermis, alias 
rimas agit, unde dolores exci¬ 
tantur, Vide Tab. 3. Fig. x. 
Theflll. 

N^.XIV. Brachium Infan¬ 
tis naturali colore rubicundo 
praeditum, fine ulla ruga: Hu¬ 
jus manus continet Vermem 
Guinenfem, qui hominum pe¬ 
des fummopere infeftat, in illa 
regione, hujiis longitudo, ut 
dc gracilitas, confiderabiles, 
conferva vitque naturalem 
ctaflitiem & colorem dictus 

ver- 

alie vafl: zyn zitten blyven : Hier 
van meene ik de oorfake te zyn, 
dat de uyteyndenvandefeTepel- 
tjcns ( dewelke te gelyk de Na- 
gels, en het Opper-velleke voort- 
brengen) zeer fagt en week zyn; 
het Opper-velleke in tegendeel 
tayer en harder, en dat van wegens 
de uy tcrlyke lugt. 

Ten vyfde ; Dat het Opper- 
velleke feer vafi: gehegt is aan de 
Nagelen, en dat nietalleen in dit 
afgeftorven en bewaard voorwerp, 
maar ook in een levendigh lig- 
haam, fulkx bevinden wy klaar- 
blykelyk; maar de Nagelen uyt- 
groeyende, zoo verlaathet Opper- 
velleke de Nagelen aan deflelfs uy- 
terfte, nadien het Opper-velleke 
het verdere uytgroeyen verhin- 
dertwerd: Ja, indien het de Na¬ 
gelen in tyds niet verlaat, moet 
men met de pund van een; mesjc 
het Opper-velleke van de Nageis 
losmaken , anders zoo komender 
kleene fcheurtjens in Opper- 
velleke , ’t welk groote pyne ver- 
oorfaakt. Ziet Tab. 3, Fig. 2. 
vanditderde Cabinet. 

No. XI V.Den Arm van een kin- 
tje,dewelke met natuurlyke roode 
couleur begaaft is, en dat zonder 
eenighe rimpels. 

DeleHand onthoud in zigheen 
worm van Guinea , die de men- 
fche aldaar ter plaatze in de beenen 
zittende, feer veelongemack aan- 
doet; defe lyne lengie , alsmede 
lyne dunte , zyn zeer confidera- 

C 2 bel, 
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vermis, utque manus Vermem 
contineret. 

Digiti tam naturaliter funt 
contradi, ut in viva conftitu- 
tione accuratius quid nemo 
continere poffit. 

Didum Brachium ornatum 
quoque manici ex linteo raro 
confedi, cui anneditu r orna¬ 
mentum fimbriaceum & hoc, 
ad arcendam averfationem, & 
brachii Vulnus tegendum. 

bel, hoewel hy fyne natuuriyke- 
dickte behouden heefr. 

Dc Vingeren zyn zoo natuurlyk 
geboogen , dat niemand in ’t le- 
ven, yets bequamer zoude konnen 
tuflchende vingeren aangrypen. 

Dit gefeyde Armtje is verciert 
enbekleetmec eenmouwtje, uyt 
fyn Ly nwaac toebereyd, waar aan 
eenigh Frange werk gehegt iSy 
om de wonde des Arms te bedec- 
ken, en alle afkeer wegh te nemeru. 

* N°.XV. Pueila? partes Generationis omnes. 
Not. I. Non fblum Vulvas Labia, Nymphse Sc Clitoris in hoc 

objedo comparent, verum etiam membrana Hymen, qux,u- 
trum detur, necne, fub judice lis olim fuit, hoc autem tem¬ 
pore in Anatomia magis verfatis nihil notius ejSe poteft j quem¬ 
admodum in hoc ipfo objedo diftinde quoque reprsfentatur. 

z. Hic quoque in conlj^cdum venit Anus, rugis contradus. 
N^. XVI. Phiala in liquore 

limpido continens infantis ca¬ 
put, rubicundo colore perfu- 
ium, cujus oculi lunt claufi „ 
ut dormientis caput reprzefen- 
taret. 

Not. r. In Collo , ubi de¬ 
truncatum caput , in confpe- 
dum veniunt Afperje Arterijc, 

N°.XVI. Eenvles inzighont- 
houdende een heldere vogtig- 
heyd , en daar in het Hoofd vair 
ecn .kintjc , wiens ooghjens zyti 
gefloten, op dat het zoude ver- 
beelden het Hoofd van een flapend 
kind. 

Aanmerkt ten eerften In dea 
Hals , alwaar het Hoofd is afge- 
fneden, ziet men de afgefnedene 

&pone eam, Gulae, nec non Longhe-pyp, en agter defe, de 
carotidum, & vertebralium jfgefnedene SIok-darm ^ en flaap 

Arteriarum abfeiffiones. 
z. Corpus primae Vertebras 

tranfverfim ledae rubicundifli- 
mum hic comparet, cujus ra- 
iko eilquod vafcula fangux- 

dua 

Slagh-aderen, en der Wervel- 
heenderen SIaghaderen. 

Ten tweeden : Het lighaam 
van de eerfte Wervel-becn, over 
dwers doorgeineden vertoond 
figh hier zeer rood}. waar, van dfr 
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flua circumdta materia cera- 
cea rubra funt repleta-, (ficut 
fanguine in vivis) ex quorum 
extremitate difta ceracea ma^ 
teria eft efFufa , quemadmo¬ 
dum fieri videmus in ftatu na¬ 
turali in corpore, vivo, tantum 
fucci rubicundi effundi ex ex¬ 
tremitatibus arteriofis, in par¬ 
tes alendas , quantum ad fui 
nutritidnem necefle eft, qur 
fuccus rubicundus, in arterio¬ 
larum extremo ex fanguine ar- 
teriofo elaboratur. 

3. Videri hic quoque pof- 
funt Medulla Spinalis abfcif^, 
ut& ejus involucrum extimum 
& crafTiflimum. 
^4, Phiala nonnihil inverla, 
confpicienda fefe exhibent Ce¬ 
rebellum, Glandula pinealis, 
& ita di^ Teftes, Nates, nec 
non Anus. 

Lamella una atque alte¬ 
ra Cerebelli hic repraefentan- 
tur, ut vera ejus conftitutia 
appareat, funtque ex alio ca.- 
pite defumptae. 
'N^.XVII. Supra didam 

Phialam videre licet PueriCor, 
cum Pulmone, exftccatum 8c 

ligni inftar induratum. 

Not. I. Omnia Cordis 8t 
Pulmonis vafa funt repleta ce^ 
lacea materia rubra. 

reden is; de omleggcnde Slag- 
aderen zyn met rood-waflighe ftofi* 
fe opgevult (gelyk in ’t ieven mec 
bloed) uycwelkers uyteyuden de 
gefeydc roode ftofxe uytgevloeyc 
is, gelyk men ziet in een leven- 
digh en wel gefteld menfeh, zoo 
veel roode ftofFe uyc derSlag-adc- 
ren uyteynden uytgeftorttewer- 
den in de deelen, ais tot der fel- 
ver voedingh noodigh is , wellc 
rood fap y in de uyteynden der 
Slag- aderen bewerkt vverd uy t heE 
SIag-aderlyke bloed. 

Tendcrden: Zoo kan men hier 
ook zien het afgefnedene Rugh» 
raergh, ais mede deflelfs buyten» 
fte en dikfiebekleedzel. 

Ten vierde : Zoo menhctglas 
war omdrayt, zoo vertoonen haar 
het Aghter-breyn, het Pyn-klier* 
tje» en alzoo genaamde Ballekens> 
Billen en Fondament. 

Tenvyfde; Zoo doenhaar hier 
op twee raooten van het aghter- 
breyn , om de waare geftaltenifle 
daar van te konnen zien , zyn 
defe uyt een ander Hoofd geno» 
men. 

N®. XVn. Boven op het ge- 
feyde glas , vindmen het Harte 
van een Jonghe met de Longhe 
daar aan, alles fteen hardgemaakc 
Zynde. 

Aanmerkt ten ecrften: AMe de; 
vaten van het Hart, en de Longhe; 
zyn met een rood-waffighe ftoffe; 
gevult.. Tos 2». 
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2. Cor & Pulmonis Lobi 

naturalem obtinent fitum. Ar¬ 

teria pulmonalis e dextro cor¬ 
dis finu erumpens luculenter in 
confpec1;um venit, ut & Arte¬ 
ris magns truncus cum fuis 
tribus ramis furfum decurren¬ 

tibus. 

3. Nervus recurrens hic 
quoque fefe videndum exhibet, 
ut dc fequentia j fc; Truncus 
afcendens Vens Cavs, utra- 
que auricula, Vafa coronaria, 
Loborum pulmonis divifio in 
utroque latere Gula, Alpera 
Arteria, dcc. 

N\XV1II. Cor induratnm 
cum annexo Pulmone Infantis 
p edamento innirens. 

In hoc objedo, prster ea, 
qus in jamjam defcripto vi- 
funtur, cernere licet truncum 
Ycns Cavsdefcendentem, ut 

truncum afcendentem Ar¬ 
teris magns, & hoc in pro¬ 
prio fitu inter loborum majo¬ 
rum divifionem. 

N^.XIX. Phiala in liquore, 
condnens Cutem planrs pedis, 
cum corpore reticulari Malpi- 
chii, ut & Epiderme, qus par- 
tim a feinvicem funt feparata, 
& a cure dependentia, partim 
adhuc cuti connexa, ut eo ac» 

cu- 

Ten tweeden : Het Hart cn 
Lobbens van de Longh hebben 
haare natuurlyke plaatze behou* 
den , ook zoo komt ons der Lon- 
ghe Slag-ader, fpruytende uyc 
des Harts reghter hoke , zeer 
klaar te voorfchy n, ais mede ook de 
ftronk van de grooce Slagh-ader, 
met deflelfs drie na boven lopcnde 
tacken. 

Tenderde; Zoo laat zigh hier 
ook zien de wederkeerende Zenu- 
we, endaarnevensdefe volgende 
zaaken, namentlyk de opgaande 
ftronk vandeHoll-ader, beydede 
Ooren vankHarte, de Croon*va* 
ten, de verdeelingh der Lobbens 
van de Longh en dat wederzyts, 
deSlok-darm, Loiigh-pyp.&c. 

N®.XVIII. Ecn hard gemaakt 
Herte met deLongh van een kiud, 
geplaaftopeen Pedeftal. 

In dit voorwerp, kanmen be- 
fpeuren boven *c geenmen gefien 
heeft ink aanftonds aangeroerde, 
de Nederdalende Uronk van de 
Hol-ader, ais mede die van deNe- 
derdalende groote Slag-ader, en 
alles in haare natuurlyke plaatze, 
tuflehen de groote verdeelingh 
van de Longh. 

No.XlX. Een viesje met vog- 
tigheyd waar in te zien is , het 
Vel van de Voet, cn daar nevens 
ook het Netwyfe Lighaam van 
Malpichius, methet Oppervelle- 
kej en zyn defe zaaken ren deelen 
nogh aan den anderen vaft , ten 
deelen ook van een gefepareert» 
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curatius h$c omnia confpici 
poffint. 

Not. I. In Epidermis por¬ 
tione magna dependente vi¬ 
denda fefe exhibent facie inte¬ 
riore , extremitates papillarum 
cutanearum i potiore parte pa¬ 
pillarum avulfae & propullu- 
lantes. 

2. Cute ^ latere vifa, in 
Gonfpedlum veniunt Papilla¬ 
rum cutanearum didie extre¬ 
mitates. 

3. Quamvis Cutis fit rubi- 
cundillima in Hoc objedo, pro¬ 
pter vaforum repletionem, 
corpus reticulare, ut & epider¬ 
mis nulla rubedine funt tinda, 
id quod fatis indicare videtur 
Epidermem &Corpus reticula¬ 
re vafis fanguiferis vifibilibus 
eile defiituta.ita ut hallucinati 
fint audores illi,qui didis obje 
clis vafa fanguifera attribuunt. 

4. Didam Phialam (loco ve- 
ficae) cooperui portione cutis 
capitis pueri, qus innumeris 
fcatet vafis fanguiferis. 

N°. XX. Foetus humanus 
fex circiter menfium. 

Not. I Nitidiflime eft confer- 
■vatus in liquore ,fine rugis > co¬ 
lore albicante, dextra continet 
portionem pi^eMatris Infantis, 

qus 

en van 't Vel afhangende, op dat- 
men allesce bequamerfoudekon- 
nenzien. 

Aanmerkt ten eerften : In een 
groot deel van't afhangende Op- 
perveileke kanmen aan deflelfs bin- 
nenfte Oppcrvlckie nogh zien de 
uyteynden van de Vel-tepekjens , 
dievan't voornaamftedeelderTe- 
peltjens afgewekto zyn , en hier 
eenigfints uytpuylen. 

Ten tweeden: Het Vel van ter 
zyde gefien zynde , zoo komen 
ons in ’t gefigte de gefeyde uyteyn¬ 
den der Tepcitjens. 

Ten derden: Hoewel het Vel 
in dit voorwerp zeerroodis, we- 
gens haar opgevulde^bloedvacenj 
zoo is ’c egier, dat het Netwyfe 
iighaatn, ais mede hetOpper-vel- 
leke van zigtbaare bloctvarjenszyn 
ontbiood , zoo dat die Autheuren 
geabuzeert zyn, dewelke aandefe 
gefeyde voorwerpen bloedvaten 
toefehryven. 

Tenvierden: Ditglasisgedekt 
(in piaats van een ftuk van een 
blaas) met het Vei van een Hoofd 
van een kind, waar door beenloo- 
pen zeer veel bloetvatjens. 

No, XX. Een onvoldraghe kind- 
je, van ontrendfes maanden dragts. 

Aanmerkt ten eerften: Het fel- 
ve is zeer curieus bewaard i in een 
vogtigheyd zonder eenighe de 
minftc rimpel ♦ blank van couleury 
houdende in deffelfs regier handje 

een 
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quse millenis Arteriolis eft di¬ 
tata. Vide de hac re ulterius 
delcript. Thef.I. Pag. 53. 

i. In dorfo gerit portionem 
niagnam Membrana Amnios 
foetus ovini, prae copia Vafo- 
rum fangui ferorum , praefer- 
tim Arteriolarum, rubicundif- 
flmara. 

Infcriptio talis eft: 
NAVITA, QUO PACTOSAVIS PROJECTUS 
AB UNDIS , SIC EGO NUDUS HUMI JA¬ 
CUI l UER INDIGUS OMNI AUXILIO VITA 
CUM PRIMUM IN LUMINIS ORAS NIXI¬ 
BUS EX ALVO MATRIS NaTURA PRO- 
EUPIT. 

N^-XXL Foetus Ovini im¬ 
maturi Afpera Arteria, ma¬ 
teria ceracea flavi repleta, & 
inverfa , infiftens pedamen¬ 
to, arboremque parvam fuis 
ramulis, artificiofe aVeficu- 
lari fubftantia feparatis , re- 
prxfentans. 

ASSER SECUNDUS. 

No. XXIII. Phiala in liquo¬ 
re limpido continens Pueri co¬ 
lem cum coliis fuis, tam na¬ 
turaliter condita, & conferva- 
ta, ut jamjam a corpore vi¬ 
deantur,abfcifTa, 

Not. I. Duo corpora ner- 
vofa majora non folum , ve¬ 
rum etiam corpus nervofum 

minus 

een gedeelte van het dunne Her- 
fen vlies , door het welke duy- 
fende van Slag-aderkens loopen, 
en is dit viiesje uyt een anderkindje 
gcnomen. Ziet hierop verdersna 
het eerfte Cabinet Fol. 53. 

Ten tweeden : Op deffelfs 
fchouder hangtecn grootdeelvan 
’t vlies AmnioSchaap, 't 
welk om de veelheyd der bloed- 
vatcn 5 infonderheyd van Slag-ade- 
ren, zeerroodis. 

Het devys op dit kindje is. 
GELYCK EEN SCHlPPER VAN DE WOES- 

TEBAARENGESLINGERT; ALSOOMEDE, 
ZOO DRA ICK JONGHSKEN uyt MYN 'S 
MOEDERS LIGHAAM WAS GEBOOREN, 
MUERD ICK, TERNEDER GELEGTALLE 
HULPE VAN NOODEN HEBBENDE. 

N®. XXI. De Ldnghe-pyp van 
een onvoldrage Schaapje, met een 
geel-waflighe ftoffe vervuld j en 
omgekeerd zyndc , ftaat het op 
een voetje of Pedeftalletje. Het 
felve verbeeld zeer aardigh een 
hoomtje , nadien alie Blaas-wyfe 
vlieskens zeerkoniligh daarafge- 
daanzyn. 

DE TWEEDE PLANCK. 

No. XXII. Een viesjcmeteen 
heldere vogt, waarin te zienzyn, 
de Teel-deelenvan een Jongske, 
deweike zoonatuurlyk zyngcbal* 
femt en geconferveert, datze nu 
eerftversuyc hetlighaam fchynen 
gehaald te zyn. 

Aanmerkt ten eerften: Niet al- 
leen zyn van my de groote Spofl- 
gieufe lighaamenmec een rood* 

waf- 



df m. ANATOHISCH CABINET. 
minus Urethram infra am¬ 
biens, ceracea materia a rae 
funt repleta. 

z. Mufculi laterales Penem» 
ubi necefiitas urget, conftrin- 
gentes, eadem rubedine , a 
dida materia, funtperfufi. 

3. Meatus urinarius , qui 
inter duo corpora nervofa par¬ 
te inferiore repit in corpore be¬ 
ne conftituto, hic contra fltum 
habet in Penis dorfo, per quem 
iter facit, id quod nunquam 
antea obfervavi. Vide Fig. i. 
Tab. 3.Thef3. 

N^XXIII. Phiala in liquo¬ 
re limpidiffimo continens par¬ 
tem faciei pueri vividiffimo co¬ 
lore praeditam , cujus fronte 
ablata, locus fuppleturArte- 
riisCerebri, ceracea materia ru¬ 
bra (loco fanguinis) repletis, & 
tanto quidem numero, ut exi¬ 
guam fylvam repraefentare vi¬ 
deantur. 

Not. I. Nafi , ut & Labio¬ 
rum Epidermem abftuli , ut 
pori majores & minores lucu¬ 
lenter fefe exhiberent confpe- 
dui. 

z. Prolabiafefe invicem at¬ 
tingunt ore fc.* claufo. Circa 
. Thef.in. quae 

waiSghc iloffevervukj-maar ook 
felfs het kleene Spongicufe lig- 
haam, k welk van onderen de Wa- 
ter-canaal omringt* 

Ten tweeden; De op zy ftaan- 
de Spieren j dewelke de Roede, 
ais nodig is, perflen, zyn van de- 
felve ftoife gevultenrood gewor- 
den, 

Ten derden: De W ater-canaal, 
die in een wel-gcftek menfch on- 
der de Roede tullchen de twee, 
groote fpongieufe Jighaamen 
looptjheefthierinditiighaam een 
onnatuurlyke fituatie , want de- 
felve loopt langhs den rug vande 
Roede, kwelkik noytvoorheen 
gezienheb.ZietTab. gFig^i.vank 
derde Cabinet. 

No. XXIII. Een vies met zeer 
heldere voght, waar in gezien 
Word ' een deel van k aangefige 
van een kindje, k welk zeer leven- 
digh van couleur is : Het voor- 
hoofd wegh genomen zynde, werd. 
deflelfspiaats vervuk met de Slag- 
aderen van de Herflene , dewel- 
kc, in plaats van bloed, met een 
raod-waffighe ftoffe zyn vervuk, 
en zyn dele zoo meriighvuldigh 
dat het een kleen krepel BoITcha- 
fitje komt te verbeelden. 

Aanmerkt ten eerften; Het Op- 
per-velleke van de Neusen Lip- 
pen heb ik wegh genomen , ten 
eynde de groote, en ook de kleene 
fweetgarjens klaar konden gelien 
werden. 

T en tweeden: De Voorlippen, 
ofhet roodecn opperfte der Lip- 

D pea 
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qux coflfiderandum, cujus fmt 
fubftantiae, 

Altum enim filentium bic 
apud audores, & nemo hade- 
nus illud nobis revelavit* Cum 
autem per aliquot tempus oc¬ 
cupatus fuillem in exploran¬ 
dis partibus faciei , nova no- 
llramethodo, abftuleram in¬ 
tegumentum prolabiorum , 
nullam fub eo cutem inve¬ 
niens , id quod mihi anfam da¬ 
bat penitus rem indagandi. 

Primo milii incideban nulla 
fubeft huic integumento cutis, 
ergo Epidermis dici nequit, 
quamvis Analogiam fummam 
& connexionem cum ilia ha¬ 
bear. Quid ergo ? fubftan- 
tia prolabiorum primo ulterius 
inveltiganda erat, & {ic prola- 
bia ab integumento , ut dixi, 
denudata , liquori immerge¬ 
bam , ut in pofterum accurate 
examinarem ; quid fit ? cum 
paulo poft prolabia adfpice- 
rem mihi Viaebar. videre feri- 
cum villofum rubicundum,, 
(tale enim mihi videbatur) tam 
dem re penitus examinata,.. 
Comperi prolabia conftituta 

pen, raken malkanderen, aangc. 
lien het mondje geflaotea 
ontrent defe Voorlippen ftaat 
aan te merken, uyt watvoor een 
llolFe defelve beftaain , aangefien. 
de Autbeuren daar ontrent niet 
luytraepen, jatotnogfitoc, tiie- 
mand het felve aan den dagh ge* 
bragt heeft. 

Nadien ik.dan vooreenighetyd 
befigh was in ’t onderfoeken vande 
deelen des Aangefigts, en dat 
door onie op nieuws uytgevonde 
rnanier van doen , zoo bad ik het 
bekleedzel van de Voorlippen 
V/egh genomen, gants geen Vel 
onder het felve vindende, 't geen< 
mj tot een dieper onderfoek aan- 
leydingh gaf. 

Eerftelyka feboot my fe' bin- 
nen jboc! vinde ik hier geen con¬ 
tinuatis van ’t Vel, zoo kan ik ook. 
dit bekleetzel geen Epidemis of 
Opper-velleke heeten., hocwef 
het daar mede continueei is jCn een 
over een komftedaar mede heeft . 
wat was hier nu anders te doen, 
ais het ondergelegene eerfl: te on- 
derfoeken , en zoo quam my te 
binnen, defe Voorlippen van haar 
btkleetzel ontblood zyndein 
mynehelderevogt teleggen, otn 
naheen naukeurigh dezaakfebc- 
fchouwen, tvat gebeurter ? Ais 
ikeen weyriigb tyds daar HEadele 
Voorlippen befag, zoo quameo 
ly my voor ais rood Fluweel, «i 
defezaak nadervan my Gnderfogc 
zytide, zoobevOnde ik de Voor- 
lippemtebellaan uytloutere Te- 



ofiir. anatomisch cabinet. 
ex meris papillis,non cuta¬ 

neis , (cutis enim hic revera de- 
eft) fed papillis nervofis ; ita¬ 
que integumentum illud fu- 
pradi^um potiusEpithelidadi^ 
xero, vel integumentum papil¬ 
lare prolabiorum, quod revera 
nil eit, nili efflorefcentia feu 
expanfio extremitatum di(fl;a- 
rjim papillarum; id quod Epi¬ 
dermidi quoque proprium. 
Hinc illi dolores atroces in 
prolabiorum fiduris ita dite# 
utdc excoriatione (ut vulgo lor 
quimur) led potius recedione 
integumenti papillaris, dicen¬ 
dam foret. 

Hinc dijScilise!iitatjo,fi pro- 
iabia al&ciantur ulcere ,aut in- 
craflationc, &c. 

Dixi prolabia mihi vifa fuif- 
fe inftar ferici viilofi rubicun¬ 
di ; repleveram enimproiabio- 
rum Arterias .ceracea;materia 
rrfbra, irfque repletis , dite 
papillas rubedinem quoque in¬ 
duerunt , quemadmodum in 
corpore vivo & vegeto, a fan- 
guinis aCurione. 

3. Quod prolabia in meis 
Thefauris nobis occurrant in- 
ftar fcrici Tillod tubri, fecus 

quam 

pehjens, nict uyc Vel-tepeltjens * 
aangeficn hiergeen V.ei tevindea 
is , maar uyt Zemjwagtighe Te? 
peitjensjzo dac hetbekleetzeider 
VoGrlippende naamp tpekomt van 
Tepcl-bekleetzel yan de Voprlip?- 
pem welk beideetzel niet anders i?, 
dan een uytfpanzei der Zenuw-te- 
pekjes, kgeenook eygen isaan het 
Op.per--«^dleke, Hkr van komen 
ons opk die groote pynen der 

;Voorlippen, ais ly omblood zya 
van haar vporland of het gefeyde 
bekltetzel, ofalsdit beideetzel i? 
gefpouwen , ’t geen men , hpe- 
'wel oneygentlyk, geldpofde iip- 
pen , en ook ontveilingh noemt, 
beeter maghmen zulks heeten* 
fcheuren en ook Gntblootingh der 
Voprlippen. 

Hier van daaH fcpmt het ppki 
dat men zop befwaarlyk tptgene" 
fingh komc, wanneer defe Voor-- 
lippen komen te verfweeren, ©f 
datze komen te verdickcn. 

Ick hebbe hier vooren gefegt, 
dat defe Vobdippen my voorqua- 
men alsropd Puweel, door lien 
ik derfelver Slagh-aderkens met 
een rpod-waffighe ftoffe vervuit 
hadde, endefegevultzynde, zpp 
nemen oek defe Tepeltjens een 
rood-agtigheyd aan, gclyk fy ook 
doen in een leye.ndigh en ftis 
menich door den toevoer yan 
^loed. 

Ten derden: Dat ons defe 
Voprlippen ais roodEluweel voor- 
komen [, in myne Cabinetten, ’t 

D 2 gcea 



^ THESAURUS ANATOMICUS III. 
quam in corpore vivo, Sc per- 
fede fano, in caufa eft integu¬ 
menti defedus; eoenimabla- 
to & liquori immerfo , diflol- 
vitur papillarum nexus , & 
fic fefe erigunt papillje , quse 
iii vivo corpore ab dido inte¬ 
gumento coercentur & depri¬ 
muntur,aut inclinantur, quem¬ 
admodum arundo, gramina , 
Scc. ab aere ventofoi 

Siquis hoc in corpore vivo 
inveftigare velit, eligat tem¬ 
pus jeflivum, Sc quidem in 
objedo fano Si juvenili, adhi¬ 
bito Microfcopio;,tempore au¬ 
tem hyemali inconlpedum fefe 
non dant, & hoc etiam locum 
habere in papillis cutaneis pol- 
iicis, unicuique notum ; ne ul¬ 
lum autem dubium fupereflet 
in hoc invento, non_ in uno ,. 
fed in multis objedis, a. m.e 
confervatis,. hoc demonftro. 

Scias interim velim L. B’, 
prolabia hujus objedi tanta ru¬ 
bedine non efle^prsditaac illa, 
qux in fequenti quarto, Sc ex¬ 
teris Thefauris inveniuntur. 

N^XXIV. Phiala , conti¬ 
nens portionem Arterix pul¬ 
monalis , materia- ceracea fla- 
va^repletam» funtque ramuli 
tm.numeroli, ut fere incredi¬ 

bile^ 

geen men in ecn levendighmenfclr^ 
dicwelgeftek is,niecenbemerkt, 
daar vanis de reden, hetnietweg» 
nemen en aflcheyden van’t be- 
Ideetzel der Voorfippen, want dit 
weghgenomen, en h voorwerp in 
een vogt gelegt zynde, zoo wy- 
ken de Tepekjens van een, emoo 

is ’t dan, datlek hoofdopfteken, 
enoverend komenxe kaan, daar- 
ze in tegendeel in een levendigk 
menfch door dit bekJeetzel ais in 
denband gehouden, enopzyne- 
dergedrukt werden , gelyk men 
ziet hetgras, en ookhet riet,/t 
gcen van de wind na eene zyde 
werd geperfl:, en dit heeft ook 
plaats in de Vel-tepeltjensvanden 
Duym, gelyk dat meer ais welbe- 
kend is : Op datter eghter gants 
geen twyfel over zoude blyven, 
vvegens defe uytvindingh .-rZoO’ 
is't datikzulks nietineen, maac 
inveele voorwerpen vertoon. 

Weet ondertulTchen B. Eezer 
dat defe Voorlippen van dit voop- 
werp nietfoo rood zynjals wel dic 
geene, dewelke in ’t vierdeen vo 
gende Cabinetten werden gevon- 
den. 

No. XXIV. Een vlesje met 
vogt j waarin te zien is een gedeel- 
te van des Longhs Slag-ader met 
eengeel-waffighe ftoffeopgevultj 
en zyn defe haare takxkens zoo 
zeer veel in getaale, dat het vocr 
die geene, diehet gelien hebben 

byca 



of III. ANATOMISGH CABINET. 
Bile fueritomnibus,qui hoc ob- 
jeftum viderunt. 

Not. I. Hic ramus Arterise, 
tali artificio Sc manu tam fuf- 
penfa , liberatus ab omnibus 
veficulis pulmonalibus , nec 
non ab Arteria Afpera & Vena 
Pulmonali, ut fine oftentatio- 
ne dicere aufim, nullum omni¬ 
no ramum, pauciflimos autem 
ramufculos tantum efic abrup¬ 
tos. Hanc ramulorum numero- 
fitatem nufquam in audlorum 
guris expreflam inveni. 

z. Non folum rami illibati, 
& ad unum omnes funt confer- 
vatij verum etiam extremita¬ 
tes ultimas, quas veficulis funt 
continuas. Hifce & fimilibus 
vifis, fatis mirari nemo poteil, 
hominem per plurimos annos 
pancratice pofie. vivere , fine 
noxa, minimo enim ramufcu- 
lo, minima, ceilula, obftru- 
ftis aut lasfis a fanitatis perfe¬ 
ctione recedimus, ita ut cum 
Apoflola Paulo exclamare co¬ 
gamur : O frofundUas divi¬ 
tiarum l &G. 

N^^.XXV. Placentas uteri¬ 
nas portio magna, eadem fu- 
pra diCta materia fiava repleta, 
& in liquore confervata. 

Not.i. Ne minima quidem 
Gian^ 

byna ongelooflyk fchecn te wefen , 
want het verbeeld een kleen Bof- 
fchafitje. 

Aanmerkt ten eerftcn : Defe 
LongH Slag-aders tak is door 
zoodanigheenkonfte, enmetzoo 
een faghte en opgehevene hand 
toeberey t, en van fyne tegen over- 
llaande Longs aders i en Loaghs- 
pyps-takjens^ afgefcheyden, dat 
ik , zonder roem tnagh zeg- 
gen, datter van defe rack , geen 
tackjens en ook zeer weynighe 
uyteynden zyn afgebroken. 

Defe veelheyd van takjensheb- 
ben onsde Autheuren nergens in 
baare Figouren aangewefen. 

Ten twe-eden : De tacken zyn 
niet alleen ongefchonden, en tot 
een toe behouden geblcven, maar 
ook der felver uyterfie uyteynden, 
dewelke anders met des Longs- 
biaaskens zyn vereenigt. Defe en 
diergelyke dingen bcfchouwende^ 
soo kan zigh niemand genoegh 
verwonderen , dat een menfch 
langhe Jaarcn in gefontheyd leven 
kan, zondereenighe mangel, aan- 
gefien het minfte takje of blaasje 
verftoptof ontflelt zynde, zoo wy-* - 
ken wy van onfe volmaakte ge- 
fondheydaf: Zoo dat wymetden 
^pofiol Paulus gedwongcn zyn 
uyt te roepen , O diepte des ryl^~ 
doms &c! 

No. XXV. Een ftuk van de' 
Mberkoek, op de felve wyfe mei: 
een geel-waffigheftofFeopgevuIt, 
en in een vogtgeconferveert. 

Aanmerkt ten eerfien Nict- 
D ^ 
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‘Gktidula, aut aliquid gkndu" 
lofi repentur in placenta ute¬ 
rina, ita ut haliucinati fint 
omnes , qui iioc flatuunt ia 

fuis fcriptis. Tota placenta 
conftituitur ex vafis fangui- 
fluis , quibus conneduntur 
iBembranaChorion,Amnios,& 
f uniculus umbilicalis, quibus 
adde Membranofum noviter 
a me inventum, quod interiori 
fuperficiei placentae connedi- 
tur, quae affixa efl: utero : de 
iiifce in fequeuti plura, ubi per¬ 
venero ad illas placentas, 
quibus adhuc connexa ed di- 
.da membrana. 

a. Quanta fit differentia in¬ 
ter vafa fanguinea pulmonalia, 
jamjamindigitata, dea, quae 
placentam uterinam confii- 
tuunt, hic oculis iuftrari po* 
tefl : Edque haec diferetio 
magna , nonfolum ratione re¬ 
ptatus extremitatum , verum 
etiam conftitu donis. 

3. Analogiam habent hae 
extremitates cum iis» quae cor¬ 
ticalem Cerebri fubftantiam 
conftituunt. Vid. Thefi H. 
Tab.VI, 

No. XXVI. Phiala in liquo¬ 
re confervans portionemMam" 
mjemuliebdsmorbofae, tume- 
fadiE. d Ipongiofae, in cujus 

me- 

het aldcrminllc Kliertjc, n®gfi 
ook yets klieragtigs werdte-ge- 
vonden in de Moerkoek,2oodat2e 
allc-geabufeert zyn, diefaikxin 
haarc Schriften vporgcvcn. 

De gcheele Moerkoek hdm 

uyt bloedvagens, waar aan kt 
vliesChorioffi Amnios^tnAz Navel* 
flreng vaft Ctten; voegt higr by, 
dat vlieCg wefen, ’t welk vap my 
nieuiykx is uytgevenden, ’t wclk 
vafl; fit aan4e inwendigbe Opper- 
vlaktevan de Moerkock, diefflec 
deUyfmoedjervereenigtis; Waar 
van in ’t toekomende bredcr^al 
gehandelc werden, aJs ik zal gfi- 
kernen zyn tot dc befchryvingli 
van die Moerkoeken, waar aan 
dit vliefigfic wefen nogh vaftzlt. 

Ten tweeden : Hier kanincn 
ook zien, hoe groot een ooder- 
fbbeyt datt-er is, tufichendcSlag- 
aderen van de Uongh , aanftonts 
aangewefen, cn die geene, dc- 
welkedc Mocrkoek niakefl:e0is 
defc onderfcheyd vry groot, oiet 
aTleen ten opfigte van haar coufs 
ontrent de uyteynden, maar ook 
wegens haargeflralte, 

Ten derden: Defc haare uyt* 
eynden hebben cenighe overeen- 
komfiemet jdie,de welkede Scfaor* 
fighe fubftantieder Herflenema* 
ken. Ziet het twcede Cabiner, 
Tab.VI. 

N°.XXVl.Een vies, waar in be* 
waard wert een 'ftok van een Vrou* 
wefiotft, dewelkequafyk was ge- 
ftelt,nam: fpongieus m'’t aanrakeB) 
en gefwollen, in wiens midden ik 

eeni- 
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ifledio obferv^bam mollitiem 
qaai^am, qua, poft extirpa- 
tidriefn, liquori immerfi, tam 
numerofa vafcula a. vinculo 
^ilToluta fefe videnda exhibe¬ 
bant^ ut tota fere illa portio 
Yideretur vafculofa. Hxc 8c 
lia anfam mihi dedere Mam¬ 
marum conftitutionemuiterius 
inveftigandi > & quid obferva^ 
rim-, in fequentibus Thefauro- 
rumdefcriptionibus palam far 
eere conabor. 

m XXVII.Pueri 'Thymus,, 
nitidiflime praeparatus 5 & con- 
femtusi hujus vafcula fan- 
guinea ceracea materia rubr^- 
funt repleta , unde 'f hymus 
rubedine perfofus. 

N'\ XXVIII. Pulmonis hur 
mani portio cujus Arteris 
ceracea materia flava replets, 
&partim a veiicularifubftantia. 
feparats, ita.ut denudats vi- 
fui exliibeantur. Quam diffici¬ 
le autem fit illud negotium 
peragere, norunt illi, qui ma^ 
nus huic operi unquam admo-^ 
verunt. 

N°.XXIX. Phiaiadnliquo¬ 
re continens Cerebellum hu¬ 
manum ita induratum, ut ca- 
fei recentioris inftar fecari: 
poffic. 

Not,- 

eenigfe oiygemeene fagtigheyd 
vernam» ennahetaffetten, inecii 
voghcgelegt zynde, decdenhaar 
200 vecle vat jens op, dcwelke ont- 
daan waren van ’t geen haar anders 
by ecn houd, dat byna het geheelc 
ffcuk uyc vat jens fcheen te beftaan. 

Defe, en andere zaaken hebben 
my aanleydingh gegeven om de 
gefteltenifle der Bbrften naukeuri- 
ger te ondcrzoeken , en wat ik 
daar ontrenc al heb geobferveert, 
is myn voornemen in de belchry- 
vinghe der volgende Gabinetten^ 
te openbaaren. 

N°. XXVII. De Sweferick vam 
een kind , zeer net toebereyt en 
bevvaaft; dele fyne bloetvatjens' 
zyn met een rood-waflige ftofFe; 
opgevult, waar doordat defelve. 
ontrood yoorkomt. 

N®. XX VIII. Een Ideen gedeel- 
te van een meniche Longh, wiens- 
Siag-aderen met een geel-waffige 
ftofte opgevult, en ten dcele van- 
haar Blaas-wyfe ftoffeafgefchey- 
den zynde, ontdaan, en naakt ons 
voorkomen: Edogh hoe moeye- 
lykhet is tedoen, weten zybeft, 
die oy t de handen hier aangeflageo; 
hebben. 

N°. XXIX. Ecn vlesje met- 
voght, waar in te zien is, hetagh- 
terbreynvan een menfch , fdoda- 
nigh van my verhart, datmen het, 
ais een verfle kaas fnydenl^n. 

Mm 



THESAURUS ANATOMICU-S IU. 
Not. I. Naturalem confer- 

vavit colorem, & iti omni di- 
menfione fefe videndum hie 
exhibet, fine rugis. 

z. Arteriae innumera, cera- 
cea materia opplets, per Piam 
matrem reptant,& hoc gratiam 
vifui conciliat. 

3. Tunica fecunda Cerebel¬ 
li , fc: Arachnoidea, luculen¬ 
ter hic in confpedum venit, 
mota enim phiala undulatim 
fefe vifui offert. 

4. Principium fpinalis me¬ 
dullae , huic cerebello appen- 

fum, & membranis fuis non¬ 
dum deftitutum 5 ita ut occa- 
fio hic fuppetat videndi utram¬ 
que Arteriam vertebralem» 
nec non ubi coeuntes, arteriam 
cervicalem cohftituunt. 

5-. Hic videri quoque poteft, 
quamnumerofi fint ramuli ar- 
teriofi, qui ex Arteria cervi¬ 
cali prodeuntes, per fubftan- 
tiam corporis annularis difle- 
minantur. 

N°. XXX. Phiala liquore 
repleta, infantis Mammam 
continens. 

Nat. I. Vivido, & admodum 
naturali colore, imbuta, con- 
fpiciendos fefe exhibent pori 
cutanei. ordine confiti. 

Aanmerktten eerften: DatEet 
fyn natuuriyke couleur, langhie, 
dikte en breete behouden heeft, 
fonder eenighe rimpels. 

Ten tweeden: Ontalhke Slagli. 
aderen , met ecn walEghe ftoffe 
opgevult, ziet men hierdoorhet 
dunne Herflen-vlies lopen , en 
zulkx is feer aangenaam voor (fe 
Gogendesfienders. 

Ten derden : Het.i .Herflcn* 
vliesvan ’c aghterbreyn, iiament- 
lykhet hunne webben gelykende 
vlies, komt hier klaar te voorfchyn 
endatgolfswys ais men hct vlps. 
jebewcegt. 

Ten vierden: Het begin van’t 
rughmergh, is hier nogh vaft zit- 
tende aan^t aghterhreyn, envan 
ylieskens nogh omvangen j foo 
dat hier gelegentheyt is omte 
zien beyde de Wervds-llaghade- 
ren, ais mede waerfe te famen ko* 
mende, de nek Slag-ader voort- 
brengt. 

Ten vyfde Eetmen hier, foo 
feer veele takxkens derSlagh-ade- 
ren, devvelkeuyt denekSlagader 
VGortkomen, en hoefe door hec 
ronde lighaam verfpreyden, 

N®» XXX. Een vlesje vervult 
metvogt, onthoudendeinfighhet 
borllje van eenkleen kinrje. 

Aanmerktten eerften: Hetfel- 
ve is met een zecr natuurlyke cou¬ 
leur begaeft, enfietmen door de* 
felve veele fweetgatjens geran- 
geert. 
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z. Papillae cutaneae, inam- 

Tjiru papillae mammae, ut & in 
ipfa papilla denfo agmine ocu¬ 
los incurrunt. 

N°.XXXr. Phiala liquore 
repleta, cui innatat cerebellum 
humanum nitide pr^paratum 
atque confervatum^funtquear- 
teriae repletae. 

N'". XXXI r. Portio magna 
Inteftini jejuni, ita inverfa, ut 
fuperhcies interior hic faftafit 
exterior, & fic glandulae fu¬ 
riae in confpedlum veniunt,quae 
in dicia fuperficie propullulant 
magnitudine capitis aciculae; 
pracerea vera conftitutio ju¬ 
gorum rotundorum , quae Val~ 
mix conniventes dicuntur, hic 
accurate confpici poliunt. 

Notandum interim , difta 
juga in objecto recenti , aut li¬ 
quore convenienti , vifui elle 
exponenda, non autem in In- 
teftinis inflatis 5 & exficcatis , 
uti facere folent , &]ego olim 
cum illis, Anatomici i mutant 
enim naturalem eflentiam poft 
inflationem,exficcationemque. 

XXXIII. Portio Cerebri 
humani, liquoriimmerfa, cu¬ 
jus Arteriolae funt replets, 
unde fubftantia corticalis ru¬ 
bedinem induit, Sc fic medul¬ 
lari & albicanti infidet, ceu 

Theflll. muP 

Ten tweeden : De Vel-tepel- 
tjens komen ons veelvoudigh voor 
in den omtrek van de Tepel, als 
mede in de Tepel felfs. 

N*?» XXXI. Een vlesje met 
voght vervult-, waar in te iien is 
hetaghter breynvan een menfch , 
feer net geprepareert, e n gecon- 
ferveercj en fyn defTelfs SIagh- 
aderen vervmk. 

No. XXXII. Een groot ftuk 
van een nughteren darm , fooda- 
nigh omgekeert, dat deflelfs op- 
pervlakte hier binnewaarts is ge- 
wenr 5 en alfoo komen ons de baf- 
taart kliertjensin kgefighte, de- 
welke hier uytpuylen, in groote 
van fpeldehoofden. Daar en boven 
doen haar hier de ronde latwyfe 
verheventheden op,dewelke Oog- 
luykende klapviiefen geheten 
worden. 

Aanmerktondertuflen, datmen 
defe gefeyde latwyfe verhevent¬ 
heden beter zien kan in een vars 
lighaam of in een bequaame voght, 
ais in opgeblafe en gedroogdedar- 
menj gelykwy voorheen met de 
andere Ontleders piegen te doen j 
want fy verliezen in ’t droogen 
haar natuurlyke gefteltenifle. 

N°. XXXIII. Een gedeeltc van 
de .Herflene van een menfch, ’t 

welk in een vogtigheyd is gele- 
gen 5 en zyn defTelfs Slag-aderkens 
opgevult\ waar door de Schorffi- 
ghe fubftantie rood gcworden is, 
en alfoo op de witteen merghagti- 

E ghe 



THESAURUS AN ATOMI C U S IIF. 
niufcus ruber,qui ej^folo emerr 

git albo. 

Not I. Corticalem fubRaa- 

f he fubftantie zittende, docthee 
gh op , ais waare hec een rood 

mofch, ’t welk uyt een witteaar- 
de voortkomt. 

Aanmcrkt ten cerften, Dat de 
tiam neutiquam glandulofam, 
fedyafcuiofam cfle, hoc prse- 
fcrtim apparet in illa portiun¬ 
cula, qua in fundo phiala vifui 
apparet, ubi arteriolarum ex¬ 
trema in fuccofam fubftantiam 
feu pulpam degenerare, confpi- 
cere licet. Hsec fuccofa arte¬ 
riolarum portio extima, neuti- 
quani cavitatem fuam relin¬ 
quit , nam in repletione noftra, 
rubedinem aeque induit, ac fieri 
videmus, fupra diftaminfuc-* 
cofitatem. 

2. Arteriolaefubtilifiimae re¬ 
pletae,quae hic extra corticalem 
fubftantiam prominent, ma¬ 
xima parte, propagines funt, 
Arteriarum catotidum per 
Piam matrem difleminatarum, 
quarum extremitates defeen- 
dentes, tandem in fubftantiam 
fuccofam degenerante quae cor¬ 
ticalis dicitur fubftantia,quem- 
a.dmodum in Liene & nonnul- 
iis aliis vifceribus. Vide Refp. 
Epifh Probi. IV.&XII. 

3. Infupraditftaportiunculav 

cernere quoque licet varias ex¬ 
tremitates fuccofas a fe invi- 
ctmiiquoris ope fejundtas; & 

hog^ 

Schorflighefelffiandigheyd geen* 
fints klieragtigh, maar uyt bloet- 
vatjens te famen gefielt is} en 
zulkx blyktvoornamciitlyk indat 
deeltje , 't welk in de grond van 
’t viesje gevonden werd » alwaar 
de uyteynden der Slagh-aderkens. 
in een merghagtighe en weeke 
fubftantiewerden gefienteveran- 
deren. Dit fappighc gedcelte der 
uyteynden van de Slag-aderkens, 
en verliefen haare holligheyd niet, 
want in *t opvullen werden fy alzoo 
welroodalsboven ditfapaghtighe 
gedeelte. 

T en t weeden: Dic fubtile Slag- 
aderkens , de welke hierbuy ten de 
Scorllige fubftande uy tfteken^zyn 
voor het grootfte gedeelte tack^ 
jens van de Slaap-flagh-adererjjde- 
welke door hec dunne Herffene- 
vlies ioopen, welkers uyteynden 
aederwaarts facken, tenlaatkein. 
een weeke en fappighe fubilantie 
veranderen , diemen de Schorfle 
derHerlTene noemt, gelyk zulkx 
ook plaacs hecft in de Mild, cn ee- 
nighe andere ingewanden. Ziet 
hier over na het ancwoord op de 
IV. en XII. voorgefteldc brieven. 

Ten derden : In dit gefeyde. 
deeltje kan men ook verfcheyde 
fappige uyteynden zien, dewelke: 
door toe doen van devogt, daarfe 
inleggen, van een gewekenzyn^ 

c&. 
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hoc omnem dubitandi anfam 
auferet iis, qui invento noftro 
calculum huc ufque apponere 
denegarunt. 

N^.XXXIV Portio cutis 
Plants pedis, propter vaforum 
fanguineorum repletionem , 
rubicundiffima. 

Not. i. Omnes arteriolarum 
extremitates ultimae, ‘tam ar- 
tificiofe funt repletae, ut nul¬ 
lus fere ramufculus intadus 
reperiaturs corpus autem re¬ 
ticulare Malpicilii, ut & Epi¬ 
dermis naturalem refervarunt 
colorem , unde fatis conftat, 
erraflc eos, qui autumant Sc 
fcribunt, per dida integumen¬ 
ta vafa fanguinea diifeminari* 

a. Corpus reticulare, ut 
Epidermis, maximam partem 
acutefuntfeparata, ut in cute 
denudata j Papillae cutanes in 
confpedum prodirent, funt- 
que innumerabiles, Sc nonni¬ 
hil extra cutem propuliulan- 
tes; hinc dolores intolerabiles, 
ubi Cutis plantae pedis denuda^ 
:ta efl luis involucris didis. 

3. Corpus reticulare, cuti¬ 
culas coliaerens,reflexum'hic re- 
peritur, ut corpus reticulare 

con- 

en zulkx kan alle twyfcimoedige 
heyd der geenen wegnemen, dic 
tot nogh toe , defe onfe uytvin- 
dingen niet hebben willen avoje- 
ren. 

N°. XXXIV. Een ftuk Veis 
vandeVoet, 'cwelkzeer roodis , 
wegensde opgcvulde Bloedvaten. 

Aanmerkt ten cerlien: Alledc 
uy teynden der Slagh-aderkens zyn 
zoo konftigh opgevult, dat men 
naulykx een takje bevind misge- 
deelt te zyn 5 maar het Netwyfc 
lighaam van Malpichius, aismede 
het Opper-velleke hebben haarc 
couleur behoudcn, zonder roodig= 
heyd aan te doen, waar uyt ge- 
noegzaam afte neraenisj dat die 
Autheuren geabufeert zyn, de- 
welke aan het Netwy fe lighaam 6f 
ookaan’t Opper-velleke Bloedva- 
tjens hebben toegefchreven. 

Ten tweeden : Het Netwyfe 
lighaam, ais mede het Opper-vel¬ 
leke , zyn voor ’t grootfte gedcel- 
te van ’t Vel afgefcheyden, op dac 
in het ontbloote Vel de Vel-tepel- 
tjens te voorfchyn zoude koraen , 
en zyn defe buy ten het Vel een 
wynighsken uytpuylende, ontei- 
baarveele. Hier van daan komen 
ons die onlydelyke pyncn voort, 
wanneerhet Vel vandebailen der 
Voeten ontblootis van defe gefey- 
de dekfels. 

Ten derden: Zoo zictmen hier 
ook , dat het Netwyfe lighaam 
met het Opper-velleke nogyeree» 

E z iiigt, 
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confpici poflet, eftque coloris 
dilute flavi, Epidermis contra „ 
albicat». 

m XXXV. Fcetus Ovini 
immaturi Ren bifTedus, in quo 
corpus papillare fecundum 
longitudinem renis protrahi¬ 
tur , fecus ac in homine: mi¬ 
rari interim fubit nonnullos, 
haud infimi fublellii Anato¬ 
micos , ejufmodi renes Ovi¬ 
nos difrecuiile, eofque, deli- 
neatos nobis obtrufifle, quafi 
humani fuiflent renes, ad quos 
icones erant fculpti, id quod 
mihi & aliis olim impofuit, 

mXXXVI. .Fcetushuma- 
ni Os temporum, Membrana Sani illibati inflrudum,cui 

ms & Incus annectuntur. 

Not. I. Malleus Incus pe^ 
rioftio invefliuntur, per quod 
cerni poteft Arteriolarum rep¬ 
tatus; funtque Arteriolas ma¬ 
teria ceracea rubra replet£e,fme 
qua, non facjle viderentur», 

Membrana T ympani gau¬ 
det , rep tatu. vaforum fangu h 

nigt» en omgekecrt is, op dat ter 
Netwyfe lighdam konde gezien 
werdcn 5 cn is dit Netwyie lig- 
haam hier geelagtigh van coukur, 
het Opper-velleke in tegendecl 
■witagtigh. 

No. XXXV. De Nier van een 
onvoldrage Schaapie, midden 
door gefnede , waar in men ziet 
dat het Tepel-wyfe lighaam na 
de lengte, van de Nier loopt, ’t 
geenineen Menfch geenplaatscn 
heeft. 

Onder tulTchen ishet te verwon.- 
- deren, dat zommighe , dieniec 

onder de geringftederAnatomis- 
ten te ftellen zyn, zoodanighe 
Nieren der Schapen ontlce- 
dende , defelve hebben latenia 
Figuurenverbeelden, ais warenre 
na Menfchen Nieren gemaaktj 
’t welk my , en anderen eertyds^ 
heeft bedrogen. 

N°. XXXVL Het Tyd, of 
SIaapbeen van een jongh geboore 
kindje, waar aan het ongeTchonde 
Trommel-vliesjenogh vaft zit, en 
zitten het Hamertje en Aanbeeltje 
hatuuriyker wy fe daar nogh aan. 
' Aanmerkt ten eerften: Door 
hfet vliesje , ’t welk het gefeydc 
Hamertje en Aanbeeltje beldeet, 
kan men de cours der Skg-ade^ 
kens bequamelyk zien 5. en zyn 
defe Slagh-aderkens met een rood- 
waffighe llofFe vervult, zonderk 
welke fy niet light te voorfchyo 
zoude komen. 

Ten tweeden; HetTrommel- 
vliesje is -van gejyke voorfien van 

Slagk^ 



of III. ANATOMISCH GABINET. 

iieorum eodem modo repleto¬ 

rum. 
3. Membranam Tympani 

duplici conflare lamella, liic 
videre, licet parte fuperiore, 
ubi una lamella ex parte fepa- 
rata. 

4. Uterque Mallei mufcu- 
lus, qui Malleo adhuc funt 
connexi, hic cerni poflunt. 

y. Unus ex Mallei mufculis 
rubicundus apparet, propter 
vafculorum repletionem, ten^ 
do autem ejus albicat; 

N“.XXXVII. Infantis Os 
petrofum, cum annexo ofle 
fquammofo. 

Not. I. Membranam Tym¬ 
pani duplicem efle , hic quo¬ 
que conflat 5 partim enim una 
lamella eft ablata, reli^la fe¬ 
cunda ; ubi autem Os petro^ 
fum, a fquammofo feparetur^ 
hic videre eft. 

2. Membranam Tympani 
gaudere vafculis fanguineis, 
peculiari curfu reptantibus, hic 

in modo citato obje^flo, con- 
fpicipoteft : hunc curfum vaf¬ 
culorum delineavi. Tab. IX* 
Bg JX. Epift. Problem. VIIL 

Slagh-aderkens , die op de felvc 
v^^yfe zyn vervuk. 

Ten derden ; Dat het Trom- 
mehvliesje vantweeop denande- 
re ieggendevliesjens, of moien is 
beftaande, kanmen hier zien aan 
’t bovenfte, alwaar eene ten deelc 
is gefcheyden. 

Ten vierden: Zbo zietmen hier 
oofc beyde de Spierkens van ’t Ha- 
mertje.j dewelke nogh aan het 
Hamcrtje vaft zitten. 

Ten vyfde; Een van de Spier¬ 
kens van't Hamertjeis rood, we- 
gens het opvullen van lyne Slagh- 
aderkens , en is deflelfl peeze wit- 
aghtigh: 

N°. XXXVII. Hetfleenen 
Sthub-yvyfe been, aan den andere 
nogh vaft ^lttende^ uyteen kleen 
Kinds hoofdje. 

Aanmerkt ten cerften: Dat het 
Trommel-viiesje uyt twec vlies- 
Icens te famen is geftelt, fulkx 
blykt ook ia. dit voorwerp j want 
het eene is ten deele vveghgeno- 
men, enhettweede geheelgelaa- 
ten , ook zietmen hier waar het 
Tydbeen van het Steenbeen afge- 
feheyden Word. 

Ten tweeden : Zoo kanmen 
hier ook zien) dat het Trommel- 
viiesje van Bloed- vatjens voorfiea 
is, dewelke op een fonderiinghe 
wyfe loopen, gely k ook in T voor- 
werp waar van aanftonds gehan» 
deit is , en is defe cours van vatjens- 
door hetgefeyde vlieslopendevan 
my afgetekent. Tab. 5). Fig. 
in’tantwoordvands VIIL vocrr 
gefteldcBrief» E 3;. 
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N°. XXXVIII. Placenta u- No. XXXVIII. Eenftukvaa 

terinae portio , in qua nii 
landulofi apparet, quamvis 
oc ftatuatur ab Anatomi¬ 

cis : tota enim quanta , vaf- 
culofa eft , uti liic apparet. 
Confiderandum Jnterim ali¬ 
quam analogiam reperiri inter 
haecvafcula. Placentam con- 
fbituentia, & ea , quae Cerebri 
corticalem fubllantiam confi¬ 
ciunt, quamvis extremitates 
minus pulpofs aut fuccofae in 
Placenta exiftant. 

N°. XXXIX. Infantis flo- 
machus inverfus, utrugae natu¬ 
rales , ut & tunica Viilofa con- 
fpicipoflint. 

N°. XL. FcEtus humani re¬ 
cens nati Pia Mater, telae a- 
ranex tenuitate, vafa autem 
arteriofa innumera, unde licet 
conjicere didas arterias, alium 
in ufum etiam effe deftinatas , 
quam folummodo ad nutritio- 
nem didae membranulae adeo 
tenerae j imo exiftimo illud 
membranofum praefertim in- 
fervire, ut vafafanguinea loco 
naturali contineant, ne dimo¬ 
veantur 5 Arteriae autem, ut in 
fui extremo corticalem Cere¬ 
bri fubftantiam conftituant, 
Dida vafa funt repleta ceraeea 

niate- 

de Moerkoek, waarin nietsklie- 
righs te vinden is, hoewel zulkx 
van de ontleeders voorvaftgefteld 
Word 5 maar de geheele Moerkoek 
beftaat uyt Bloedvatjens, gelyk 
fulkxhierblykt. 

Ondertulichen 200 llaat aan tc 
merken, datter eenighe overeai- 
koroft is tulTchen defe Bloedva- 
ten, en die geene, dewelke hei 
fchorffighewefenvande Herffene 
maken, hoewel egterde uyteyn- 
dendefer bloedvacen^diedeMoef- 
koek maken, zoo fagt enfappigh 
nictzyn, alsdeandefe. 

N«. XXXIX. Een Maaghje 
van een jongh Kindje, ’t welfc 
omgekeert is, op dat mende na- 
tuurlyke rimpeis, en ook debin- 
nenlle en ruyge rokof vlieszoudc 
komentezien. 

N°. XL. Het'dunne HerlTen- 
vlies van een jongh geboore kind- 
je, 't welk zoo dun is ais een Spin- 
ne-v.?cbbe , de Slag-aders in te- 
gendeel ontelbaar j waar uytinet 
regt geoordeelt magh werden, dat 
degefeyde Slagh-adersniet alleen 
gedeftineert zyn om voedzel aan 
dit zoofyn vliesje toete brengen, 
maar inlbnderheyd ookvomallcde 
bloedvatjens by een te houden, 
op datfe niet zoude van een komen 
tewyken: DeSlagh-adersdienen 
infonderheyd om met haar uyteyn- 
den de fchorffige lelfftandighcyd 
der Hcrflcne te maken j en zyfl 
defe gefeyde vateu met een rood- 
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materia rubra ad extremitates 
ulque. 

N“. XLl. Ren humanus bifle- 
c^us, ut interiora pateant, li¬ 
quori immerfus., 

Not.i. Cum replerem Arte¬ 
riam renalem ceracea rubra, 
fimui quoque replebantur du- 
dus Urinofi Bellini, & hoc 
mihi anfam dedit dubitandi de 
Glandularum exiftentia ia; 
Renibus humanis : in brutis 
quidem non raro obfervo cor- 
pufcula rotunda, Glandulas 
miliares smulantia, verum il- 
lapauca funt ^ Sc nondum mihi 
perfuafum habeo, ea corpufcu- 
la veras ede glandulas,ad urinae; 
fecretionemdeftinatas, quan¬ 
doquidem in corpore humano 
ea non fatis aperte reperio, fed; 
contra , vafculorum fangui- 
neorum extrema tam mirific©' 
funt contorta & circumvoluta 
ut Fig. 3. Tah. VI. Thef. 3. de» 
monftratur. 

Has autem - circumvolutio¬ 
nes vafculofas, fiquis pro glan¬ 
dulis habere velit. Refp. hoc 
minus caute fieri, quandoqui¬ 
dem Glandulae: authoribus au¬ 
diunt corpora vel corpufcula 
perfeifubfiftentia^ membranae 
l^oiliadobducda-, ad quae va- 

waffighc ftoffe opgevult, en dat' 
tot haar uy terfte toe. 

N°, XLL Ecn doorgefnedene 
menfche Nier, om het inwendi- 
ghe te konoen zien, leggende in 
eenvogt. 

Aanmerkt tcn cerften : Wan- 
neer ikdes Niers Slagh-ader op- 
vulde meteen rood-v/affigheftof- 
fe, 200 liepen ook te gelyk de Pis- 
canaakjensvande-H^ Bellinusvol, 
en zulkx gaf my een oorfake van- 
twyfelen, wegens het wefen der 
atzoo genoemde Nier-klierkens, 
diemen in s’nienfchen Nicren voor 
geeft te zyn , in beeften vind ik; 
meenigmaal ronde lighaamtjens, . 
dewelke een gelykenifle hebben 
met de Geerft-klierkens , edogh 
defe zyn gants tveynigh, en ik kan 
my niet wei ihbeelden ^ dat defe 
iighaamtjens waare kliertjens zyn, 
gedeftineert tot het fcheydender 
pifTe , aangefien ik; defelve zeo 
perfedb niet kan .zien in de Nieren 
van de Menfchen, maar in tcgen- 
deel bevind ik de uyteynden der- 
Slagl^-aderen feer wonderlyk ge^ 
krofflc cn geflingert gelyk te zien 
is in dit derde Cabinet Fig. 3, 
Tab.IV. 

Indien ymand defe-gereydege- 
flihgerdc uyteynden der Slagii- 
aders voor klieren houdenwiljZoo 
zeggc ik znlk onbctamclyk ts zyn 5 
nadien de Auiheurenmet een klier 
niet anders verftaan, ais eenbyzon- 
derlighaamoflighaamtje, kv/elk' 
op zigh felfs beftaat, en *t geen 
met een particulier vliesjeomvan- 
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fa fanguinea alluunt. Si au¬ 
tem praeter fupra dida vafcula 
circumvoluta , alia quaedam 
corpufcula rotunda quoque re- 
periantur in renibus humanis, 
quod non plane nego, quamvis 
non fatis diftinde inveniam i 
forfan in alium ufum erunt. de- 
ftinata. 

Dixi fupra, cum replerem 
Arteriam renalem hujus Renis, 
fimui quoque repletos fuifle 
Dudus Urinofos Ilellini; Noli 
autem exiftimaremihi hoc fo- 
lummodo contigifle in hoc re¬ 
ne, aft in e>mnib:us Renibus 
obfervari, dida vafcula fimui 
repleri , ita ut credibile non 
fit, hoc ita fore, fi ad urinse 

fecretionem, primo glandulas 
minutifiimas alluere deberet 
fanguis, ut in hac repletione 
noftra ceracea materia. 

Praeterea hic vobis confpi- 
ciendos offero Renes, in qui¬ 
bus continuationem arteriola¬ 
rum cum dudibus Bellini vi¬ 
dere licet, & hoc certe irrefra- 
eabile argumentum effe mihi 
videtur. 

Quo- 

gen is, en tot welk lighaamoflig» 
haamtje feekere bloedvatjens zya 
gedeftineert, die daar in loopen. 
1 ndien egter benevens defe boven- 
gemelde omgefiingerde bloedva- 
tjens, nogh eenighe andere in 
s’menrchen lighaain zoudemogen 
g^vonden werden , die van een 
ander natuur zyn, ’t welk ik ge« 
heelenal niet v^ilnegeeren, hoe- 
wel ikfe nict duydelyk kan zien., 
200 zynfemogelyk tot cenigh an¬ 
der gebruykgcfchapen. 

Ik faebliier vooren gefegt, dat 
wanneer ik des Niers Slagh-ader 
opvuide s dat doen ook te ge- 
lyk de Pis - canaaltjens van dc 
Heer Bellinus volliepen : Denkt 
ondertuflchen niet dat my zulkx 
naderhand noyt meer gebeurt 
is,5 want zoo menigmaal ais ik 
hetnudoe, zoo gebeurt hetmyal> 
toQS 5 en ’t is niet gelooflyk dat 
fuikk altooszoude gebeuren, in* 
dien het bloet eenige pretenfc 
kliereneerft-moftaandoen, om de 
Pis van "'t bloed re fcheyden, ook 
dat in dele opvulling de waschag- 
tige ftofFe eerfi: eenige kliertjens 
moften aandoen, en daar door 
heen pafleeren , eer datfe tot de 
Pis-canaaltjens quamen. 

Daarenboven zoo ftel ik den 
waardigfae Lezer hier voor eeei- 
ghe Nieren, in de welke men met 
deooghen zienkan, de continui* 
teyt van de uyteynden der Slag- 
aderen met de Pis-canaaltjens van 
BcUinus , en dunkt my fulkx een 
onwederiprekelyk bewys te zyn. 
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Quomodo jam fanguis ve- 
nofus refluat, ubinam Vense 
laticem fuum refluum fortian- 
tur, an hoc per Anaftomofes 
inviflbiles, antequam in ra- 
mufculos exeant Arteriols, &, 
in duclus Bellinos degenerant, 
an omnes extremitatesArterio- 
{x in ducTius Bellinos mutentur, 
an fecus? obfervare nequeo. 
Oculi mei non adeo Lyncei, 
ut hunc nodum folyere queam. 

Hoc tantum exiftimo, haud 
fruftra efle, quod vafa fangui- 
nea tam mirifice hic fint con¬ 
torta & circumvoluta, ut nuf- 
quam reperire fit in toto cor¬ 
pore, ut hic Fig.2 8c 3 .Tab.I V. 
Thef, 3. exhibetur , Sc domi 
mex, coelo fereno demonftro, 
& fic puto totum illud nego¬ 
tium, quod Glandulis renali¬ 
bus adfcribitur, perfici Sc de¬ 
pendere a reptatu Si conftitu- 
tione peculiari extremitatum 
vafculorum. 

Confideret quoque B.Leftor 
in Tefticulis humanis, nullas 
reperiri glandulas, totumque 
opus a vaforum conftitutione 
dependere, idemque obfervari 
in noviter a me inventis vafcu- 
lis Uterinis » fuccum , foetui 
alendum aptum , conficienri- 

Thef.lII. bus> 

Hoe, en op wat wyfe nu heta- 
derlyke bloed te rugge Iceert j 
waar de aders haar wederkerend 
bloed ontfangenj of dic nu ge- 
fchie.d door eenighe onzienlyke 
mondekens, die met die Slagh- 
aderkens vereenigt zyn, aleerde 
Slagh-aderkcns haar met de Pis- 
canaaltjens komen te vereenigenj 
ofailedeuyteyndender Slag-ade- 
renin dePis-canaalrjens vanr Belli- 
nus veranderen ofniet ? kan ik niet 
zien. En dewyl myn gefigc zoo 
znelniet is, zoo kah ik dieknoop 
nietofltdoen. / 

Dit alleen geloof ik , dat de 
bloedvaten der Nieren niet te ver- 
geefs zoo wonderbaarlyk zyn om- 
wonden en geflingerc, dat men 
zulkx nergens meer in ’t lighaam 
vind, gelyk hier te zien is in dit 
derdeCabin.Tab.lV.Fig.2en3.en 
’tobjedi: by my bewaard werd, om 
by den heldere dagh tc vertoonen: 
En alfoo meen ik, dat dat geheele 
werk, ‘tgeen de pretenfe Nier- 
kliertjens is toege(chreven,lulkx 
alleen afhangc van de cours enby- 
zondere conftitutieder iiyteynden 
vande vatjens. 

Confidereert ook, dat in de 
Zaad -ballekens geen kliercjens ge- 
vonden werden, en dat haare werk- 
zaamheyd ook alleen beftaat in de 
'hoedanigheyd der vatjens,’twelk 
ook te zien is .m de vatjens 
vandeLyfmoedervan myonlangs 
ontdekt, dewelke een feeker voe- 
dend fap toebereyden voor de 
vrugtjWaar van ik heb begonnen tc 

F hande- 
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bus, de quibus agere coepi in 
The^^. ne dicam dechymeri- 
cis Glandulis Lienalibus, He¬ 
paticis, &c. quarum exiften- 
tiam nufquam reperire licet. 

Conliderandum prasterea > 
quamvis hic in Fig. i* Tab. IV. 
Thef.3. circumvolutiones vaf- 
culorumfanguineorum, in Re¬ 
nis dorfo reprefententur, illas 
quoque denfiffimo agmine elle 
coUiitas parte interiore , imo 
ad Papillas ipfas, cSHiocfcul- 
ptor exprimere non potuit, fine 
obfciiratione duiftuum, qui in 
hac figura exhibentur ; illud 
autem diftinde reprsefentabo, 
ubi devenero ad Thef. 4. in quo 
Renes humani bifledi ,conditi, 
&cxriccatirefervantur5 in qui¬ 
bus luculentifijme hoc appa¬ 
ret , Sc hoc eft , quod faepius 
dixi, praeparata effe conficien¬ 
da non folum liquida, verum 
etiam ficca, pro ratione objedi 
denaonftrandi. 

N®. XLII. Phiala continens 
Foetum humanum , quatuor 
circiter menfium , decumben¬ 
tem , loco pulvinaris, fupra 
Placentam Uterinam , eftque 
faus mafculini & coloris na¬ 
turalis, 

Infcriptio talis eft ; 
OiM-lHl NVNC, OSS-.BUS MOLLITER:. 

qu;ies.G£NTibus i 

delen inde befchryvinghvanniyii 
tweede Cabi nec. 

Ick laare ftaan die ingebeelde 
kliertjeiis van de Mik Lever, &c. 
die ook nergenste viuden zyn. 

Nogh ftaatons aan te merken, 
dat hoe-wel in defe Fig. 2. VI. Tab. 
van dic derde Cabinetde omwin* 
dinghe der bloedvatjens alleen. 
maar aigebeeld ftaan langhs de 
rugh defes Niers, zoo is ’t eghter, 
datze cven zoo digc en ontelbaar 
zyn in Tbinnenfte der Nieren, ja 
totdigcaande.Tepdtjens toej en 
heefc de plaatfnyder fulkx niet 
konnen verbeelden zonderdieCa- 
naaltjens te verduyfteren, dewel- 
ke hier verbeeld ftaan; enmeene 
ik fulkx klaar te vertoonen in ’t 
volgende vierde Cabinec, in ^c 
welk bewaart werden opgefpou* 
wcn en hard gebalfetnde Nieren 
van Menfchen, in deweJke zulkx 
klaar blykc : En dic is ’t geen 
ik meermaal gefegt heb, datmen 
deelen des Lighaams niet aUeen in 
*c nat, maar ook zommighedroogh 
gemaakc zynde, moec befehou- 
wen , enandere voorhouden, na. 
dat de voorwerpen zyn. 
N^.XLII Een vlesjemetvogt,en 

daar in een onvoldrage kindje van. 
ontreni 4 Maanden dragts, leg* 
gende faghtjens op hec Moerkock- 
jein plaats van een Oo/ kufTentje. 

Het felve is van de mannelyke 
fexe, enbeeft deflelfs natuurlyke 
Gouleurbehouden mecdicdevys. 

O WAT BEN ICK GELUCKIG, TERWTt. 
MYNE BEENDEREN , NU ZOO ZAGHTJENS 
LEGGEN TE RttSTEN-!. 
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XLIII. Ren biffeftus 
humanus, ut interiora pateant. 

Not.MuItis in locis luculen¬ 
tiora apparent varia , quam 
flatui in fuperiore Rene. 

N«. XLI V.Phiala continens 
portionem magnam inteflini 
Jejuni humani, ita inverfam, 
utfuperficies interior jam fafta 
fit exterior • & fic fefe videndas 
exhibent Glanduls inteftino- 
rum fpurije dc miliares , nec 
non juga rotunda, quae aliis 
Valvulae conniventes dicuntur. 

N°. XLV. Cerebellum hu¬ 
manum cum annexis inver- 
fum, unde principium fpinalis 
medullae in parte fuperiore fele 
videndum exhibet. 

Noti. Hoc Cerebellum li¬ 
quori innatans ad vifum natu¬ 
ralem confer vavit conftitutio- 
nem , nec in ulla dimenfione 
recellit ab ea, ne colore quidem 
naturali amiflb. 

a. Arteriae omnes hic con- 
fervatae& repletae funt ceracea 
materia rubra. 

3. Plexus Choroideus, illae- 
fo Cerebello, extra fuperficiem 
ex parte prominens , hic in 
confpe^um venit, & hoc in 
omni Cerebello demonftrare 
valeo , eflque coloris dilute 

ru- 

No.XLIII. EenaienfcheNier» 
opgefpouwe, om hec inwendighe 
tekonnenzien. 

Aanmerktteneerflen: Datvec- 
le zaaken in defe Nier ons klaarder 
voorkomen, ais wel indeboven- 
gemelde. 

N^.XLIV. Een grootftukvan 
de Nughteren darm van een 
Menfch, "z welk zoodanig omge- 
keercis, dat de binnenfte Opper- 
vlakce , hier nu is gcworden de 
buy tenfle, en zoo komen ons in ’t 
gehgte de ronde Latwyfe verhe- 
vend heden, die by andere de naam 
dragen van Ooghluykende Klap- 
vliefen. 

N®. XLV. Het Agterbreyn 
van een Menfch met haare aan- 
hangh, hec onderftebovenwaarts 
gewent, waar door het begin van 
het rugghe mergh boven op dit 
voorwerp gefien word. 

Aanmerktteneerften: DitAg- 
terbreyn leyt m een vogt, en faeeft 
op ’t gefigtlyne natuurlyke geftal- 
tebehouden, javan zyne lengte , 
dickte, breete, noghcouieuryet 
wat verlooren. 

Ten tweeden t Alie de Slag- 
aderen fyn hier bewaarc en opge- 

vult met eenrood-waffighe floffe. 

Ten derden: De Pkxus Choroi¬ 

deus of Aderlyke vlegtinghe, kan 
men hier Voor een gedeelce fien, 
fonder eenigiie de minfte quet- 
fing van ""t Agterbreyn, en kanik 
fulkx in alie andere Aghterbreyne 
aanwy fen : En is defe vlegting ligt 

F 2 rood 
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rubicundi, utpote cum Arte¬ 
riarum extremitate , corpus 
continuum. Vide fuper hac 
re Epift. Refp. meam de Cere¬ 
bro. 

4. Di(flus plexus quatenus 
extra liemifphaerium Cerebelli 
propullulat, tegitur Sc obdu¬ 
citur hic membrana Arachnoi¬ 
dea , non autem Pia Matre, an 
hoc in omni objefto ? 

Tunicam feu Membra-, 
nam Arachnoideam luculen- 
.terhicvidereell, ut&quopa- 
fto ArterijB per fuperficiem 
Cerebelli diftribuantur. 

6. Arteris Cervicalis exor¬ 
tus ex Arteriis Vertebralibus, 
oppido quam bene hic conlpi- 
citur. 

N°. XLVi, Phiala in liquo¬ 
re confervans Mamillam in^ 
fantis,nitidiflime confervatam, 
in cujus papilla , cutanes pa- 
pills luculenter videri poffiinL, 

ASSER TERTIUS. 

N° XL VIT. Phiala ficca 
continens portionem intellini 
Ilei foetus immaturi; funtque 
Arteriols Mefenterics opple- 
ts ceracea.materia flav^. 

Np.XLVIII. Phiala conti¬ 
nens in liquore Tunicam cor- 
jseamhumanam pellucidam. 

rood vancouleur, van wegcnfyc 
vereeningh met de uyreynden ee- 
niger Slag-aderkcns. "Ziet hier 
over na myn antwoord op dea 
voorgeftclde briefvan de Herffene» 

Ten vierden : Defe gcfeyde 
vlegting ('voorfooveei fybuyten 
het agterbreyn uytpuylt) is hier 
alleen beldeet, en omvaiigenvan 
het vlies]euirachfio'idea, en niet van 
’c dunne HeriTenvlies , ofditin 
alie voorwerpen zoo is F 

Tenvyfden: Het fpinnewebf- 
wyfe vliesje Qi{ArAchndideA) is hier 
zeeridaarte zien, alsmedehoe,ea 
op wat vvyfe^ de Slagaderen over 
de Oppervlackte van ’e Agtep 
breyn loopen, 

Ten zesde: Zoo kanmen hier 
ook zeer wel zien , het voortko- 
menvande Neck Slag-ader, uyt 
de t wee W ervelbecns Slag-aders. 

No. XLVI> Een vlesje met 
vogt 5 waar in geconferveert werd 
het Borsjevan een jongh Kindje,. 
in wiens Tepeltje, de Vel-tepel- 
tjcns klaarkonnen gefiea werden 

DE DERDE PLANCK. 

No.XLVII. Eendroogh.viesjp 
met een gedeelte van de bogtighe- 
darm van een onvoldrage vrugtje 
en fyndelTelfs SIag-aderkens ver- 
vult met een geel-waffighe llofFe. 

N®. XLVIII. Een vlesje met 
vogt , waar in figh omhoud het 
doorfigrighe Hoorn-viies van eea 
Menfche Oogh. 
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N^.XLIX. Phiala, in qua 
Tefticulus fcetus immaturi, 
per cujus fuperficiem Arterio¬ 
la vifunturdifperfse, ut &per 
Paraftatam; funtque materia 
ceracea rubra repletae. 

N^.L. Phiala liquore refer¬ 
ta , in quo natat Tefticulus 
foetus immaturi , cujus vafa 
prsparantia nitide funt repleta 
ceracei materia, ut & vafa per 
Tefticulum & Paraftatam dif- 
perfa. 

No.LI. Plexus Choroideus 
foetus humani rubi cundiffimus 
propter continuationem & re¬ 
pletionem Arteriarum ceracea 
materia rubra. 

N- Lll.Hen humanus Atro¬ 
phia arefa(ftus & magnitudine 
ita diminutus , ut nil minus 
videatur, quam Ren hominis 
adulti. 

Not. T ranslucida fubftantia 
lateri annexa, eft Pelvis cum 
portione ureteris. 

N°. Llil. Phiala in liquore 
continens tunicam Corneam 
humanam, cum adfito humore 
vitreo & cryftallino. 

Not Humores didliLimpi- 
ditatem naturalem amiferunt a 
liquore, cui innatant. 

N-^.LI Y. Phiala eodem mo¬ 
do*.' 

N. XLIX. Een vlesje, waar ia 
een Balletje, van een onvoldrage 
vrugtjebewaard word, langs wiens 
Oppervlakce , ais mede over de 
byllaanders, men veel Slagader- 
kens ziec lopen, dewelke met 
een rood-waffighe ftoife vervuk 
zyn. 

No. L. Een vlesje met Liqueur, 
waar in gevonde werd een Balletje 
van een onvoldrage Kindje, wiens 
prsparerende vaatjens zeer curieus 
toeberey t en opgevek zy n met een 
waffighe floffe, alsmede die gee- 
ne 5 dewelke langs het Ballet je en 
over deByftaander loopen. 

N°. LI. Het Netwyfe vlegtfel 
van een Kind, ’t welk zeer rood is, 
wegens het opvullen der Slag.- 
aderkens met een rood-waffighe 

. ftoffe. 
N®. EIL De Nier van een 

Menfch door een Teeringh ab 
uyrgedroogt, en in groote zoo 
zeervermindert, daife nietsmin- 
der ais de Nicr van een bedaagt 
menfche komt te verbeelden, 

Aanmerkt; Dat het dooriigti^- 
ghe, ’r welk aan de zyde werd ge- 
fien, het becken en Pisley der is. 

NVLIII. Een-vicsje met vogr,, 
waar in het Hoorn-vlies van een 
Menfch te fien is, alsmede , de- 
Glafe en Cryftalline humeuren. 

Aanmerkt: Dat defe Humeu¬ 
ren haar doorfigtiglieyd verloorea- 
hebben , van wegen defe vogt,, 
daarfe in gelegen zy n. 

No. Li V. Een vlesje% welk- 
E' 3. ■ ■ 
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do continetis Renis Papillam 
humanam compofitam. Vid. 
Tab.IV.Fig.6.Thef.3: 

N'’. LV. Portiuncula Epi¬ 
dermidis digiti, cui unguiculus 
colijeret, fuperficies autem in¬ 
terior ftriis longitudinalibus 
pedinatim dilpofitis ftipata. 

N®. LVI.Pbiala liquore lim¬ 
pido repleta, cui innatat Epi¬ 
dermis manus fotus immaturi 
quatuor circiter menfium, clii- 
rotlieculam reprefentans. 

Not. Omnes Unguiculi ad¬ 
huc adhserent. 

N°.LVJI. Phiala in liquore 
confer vans duo objedla Ocula¬ 
ria; quorum primum fumma 
rubedine perfulura,ob vaforum 
fanguineorum repletionem , 
eftque poftrica pars Sderoticx, 
Choroidea & Ruyfcfaianas, 
huic annectitur praeterea Pal¬ 
pebra fuperior, cujus fuperfi- 
cies admodum quoque rubra, 
ptx copia vafculorum repleto¬ 
rum : hc etiam mufculi Ocu¬ 
lares , proprio fuo loco hic vi- 
funtur, qui non minus rubi¬ 
cundi apparent. 

Secundum objedum eft O- 
culuslufantis tranfverlim bille- 

dus 

op defelve wyfe in figh ontbud 
een iTamengeftelde T.cpel vaneen 
Nier, Ziet de IV. Tafel. Fig.;(J, 

van dit derde Cabinet. 
N°.LV. Een ftukjevanr Op. 

pcr-huydeke van een Vingher, 
waar aan de Nagel nogh vaft fit, 
en is deffeifs inwendighe Opper* 
vlackte vervulc van na de lengte 
lopende flralen, kamswys. 

No. LVI. Een viesje met fael- 
dere vogt waar in te zien is hct Op- 
per-vellekevaneehhandje vaneen 
onvoldrage vnigtje van ontrent4 
Maanden dragts, ’t welk eenkleen 
Handrchoentje komt te verbeel- 
den. 

Aanmerkt: Dat allede Nagel- 
tjens daar nogh aan vaft zitten. 

No. LVII. Een ylesje met Li- 
queur, waar in twee voorwerpen 
gefien werden, ’t eene is feer rood, 
wegens de opgevulde bloetva- 
tjens, en het felve is het agterfte 
van de Sclerotica, Choroidea en S.uy 

[chiamook is hier de opperfte 
oogfchel nogaan vaft, wiens Op* 
pervlackte, ookzeerroodis, van 
wegen de gefeyde opvulling der 
bloetvaten: aizoo mede vertoo- 
nen haar hier de Oogh-fpieren in 
haare natuuriyke plaats , en zyn 
die. niet minder van rodigheyd 
voorzien. 

Het tweede voorwerp is het 
. Qog van een kleen kindje, midden 

door 
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(?Ius k inycrfiis, unde fuperfi- 
cies interior jam fada eft exte¬ 
rior. 

Not. I. In dextra portione 
videri poteft T unica Ruyfchia- 
na, e cujus medio propullu- 
lant reliquiae Tunicae Retinae. 
In finiftra autem, portio Ruy- 
fchianae non fblum, verum e- 
tiam ligamentum ciliare cum 
fuoprocellu ciliari confpicitur. 

z. Arteriolas per Ruyfcliia- 
nam difperfas, ramufculos fuos 
impertire Ligamento ciliari, 
ut & ejus procellu; hic cerni po¬ 
teft. 

3. Circumferentia nivea ex¬ 
tra Ruyfchianam,Tunica Scle- 
roticaeft. 

LVIII. Portio placen^ 
tae uterinae, in qua nihil glan- 
dulofidemonftraripoteft, ut- 
pote tota vafculofa. Didia por¬ 
tio ceracea materia repleta elL 

N^LIX. Phiala continens^ 
Veficam Gliris exftccatam, 
in qua duo confpiciunrur cal¬ 
culi minores, qui aftedlus for- 
fan familiaris Gliribus, quan¬ 
doquidem aliquoties mihi illud: 
videre contigit. 

N"’.LX. Phiala liquore re¬ 
ferta, in qua a feta dependet 
Una ex Colli Vertebris, in cu¬ 
jus foramine proprio & maxi- 

mo: 

doorgefneden, en omgekeert, 
2.00 dat de inwendighe Opper- 
vlackte, biernuisdebuytenfte. 

x4anmejkc ten eerften : In het 
reghter gedeeke kanmen hetRuy- 
fehevlies zien, uyt wiens midden 
de overblyfzeis van het Netwyfe 
vlies uytpuylen: In het linker deel, 
kan menniet alleen hetRayfchen- 
vlies zien, maarook dehayrwyfe 
band, met deffeifs aanhangfel. 

Ten tweeden: De Slag-ader» 
kens door het Ruyfchenvlies ver- 
fprey t, kanmen zien dat takxkens 
mede deelen aan de hayrwyfe band 
en deffeifs aanhangfel. 

Ten derden : Defe witte om- 
treck , dewelke hier buyten het 
Ruyfchenvlies uitfteekujis de7«w- 
caScler otica ofhet harde vlies. 

No. LVIH. Een ftuk van dc" 
Naageboorte, waarin niets klie- 
righs kan werden getoont, want 
defubftantievande Moerkcekge- 
heelenal uyt vaatjens is beftaande. 
Dit gedeeke is met een rood-walH- 
ghe ftoffe opgevuk. 

No. LIX. Een vlesje waar in be- 
waard werd een drooge Water- 
blaas van een Rot, waar in twee 
kieene fteentjens van my gevon- 
den, en daar nogh in gelegen zynr 
En is dit quaad. mogelyk tamiliaar 
in de Rocten, alfoo my zulkx meer» 
maals is voorgekomen. 

No. LX. Een vlesje met vogr-^ 
waar in aan een Hayrtje afhangty 
een van de hals Wervei-beenen, 
in wiens grootfte en e} gen gat of 

ope- 
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mo haeret Spinalis medullae 
portio, cujus fubllantia inte¬ 
rior feu corticalis, rubicunda 

_apparet, proptervaforumfan- 
guineorum, corticalem fub- 
ftantiam conftituentium , re¬ 
pletionem ceracea materia ru¬ 
bra: Exterior autem medulla¬ 
ris albicat. 

Praeterea hic quoque in utro¬ 
que latere confpiciuntur Arte- 
giae Vertebrales abfeiffe, quae 
in foraminibus tranfverforum 
procefllium vertebralium hs- 
rent. 

N^^ LXI. Lamella aut por¬ 
tio longitudinalis Nafi pueri, 
utfeptum& interiora'pateant. 

Nor. I. Puerorum feptum 
Nafi efle in totum cartilagi- 
neum- 

" a. Praeter involucrum exti¬ 
mum & craflum gaudere fep¬ 
tum peculiari membranula ae¬ 
que ac Ollaqua immediate 
obducitur& perichondrium di¬ 
citur. 

3. In pofteriore & inferior^ 
parte difti fepti, quini fexve 
Vifuntur fulci obliqui, de quo¬ 
rum ufu altum flentium apud 
autores , attamen fruftaneos 

efie 

openingh ecn gedeelte van ’t 
Rughs mergh zic, wiensinwen- 
dighe fubftantie figh rood ver- 
toond , wegens het opvullen der 
Slag-aderen, dewelke de feborf- 
fige fubftantie van ’t Rugge-mergh 
voortbrengen, en is de buytenfte 
of Mergagtighe fubftantie wit 
gebleven. 

Daarenboven zietmen hier aan 
beyde dezyde de afgefneden Wer- 
vel-Slag-aderen, zittende in de 
gaten van de dwerfle uytlleken 
van de wervels. 

No. LXI. Een ftuk van de 
Neus, na de lengte doorgefneden, 
op dat men des Neus TulTchen- 
fcheytzel en andere inwendighe 
deelen van ’t' felve in ’t gefigte zou- 
de krygen, en is het lelve van een 
kindjegenomen. 

Aanmerkt teneerfien: Datdit 
Tuflchen-fchey tzel in de kinderen 
t’eenemaal kraakbeenigis. 

Ten tweeden : Benevenshet 
buytenfte en dikfte dekzel van 
’e Tuflchen-fcheytzel, zoo heeft 
het even zoo wel ais de beende- 
ren, nog daarenboven een vliesje, 
waar door het immiddels emvan- 
gen werd,en kraakbeenig vliesge- 
heten werd. 

Ten derden; In’E aghterfteen 
onderftevan’t geleyde TulTchen- 
fcheytzel werd en 5 ook wel (> 
fchuynfe groeven gevonden, van 
welkers gebruyk de Auiheuren 

moet 
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eflc haud exiftimandum Vid. 
Tab.IV.Tlief.3. Fig.^.Lit.G. 

4. In uno dente, fecundum 
longitudinem difledo appa¬ 
ret triplex fubftantia, extima 
fc:, media, & intima. 

5'. In anteriore & inferiore 
parte fepti juxta palatum, in 
utroque latere foramen ap¬ 
paret, feu ofculum cujufdam 
du(^us , de cujus iifu Sc exi- 
ftentia nil apud Autliores legi: 
infervire muco excernendo 
exiftimo. Vid.Tab.IV. Fig. f. 
Thef.3.Lit.E, 

N®. LXII. Phiala liquore re¬ 
pleta, in quo continetur por¬ 
tio Inteftini foetus ovini. 

Not. I. Dida portio curiofe 
repleta eft ceracea materia fub- 
nigra, ut repraefentaret inte- 
ftinum recens nati, moeconio 
refertum. 

z. Vafa fanguinea perMe- 
fenterium & inteftina diftri- 
buta, funt nitide repleta. 

N°. LXIII. Pilorum aut 
capillorum, in Omento cada- 

Thef.III. ve- 

gants geen gewagh maken, egter 
moec men niec menen , datfe te 
vergeefs geordoneert zyn; Ziet de 
IV. Plaat. Fig. 5. Let. G. van dit 
derde Cabinet. 

Ten vierden s in een der tanden, 
indit voorwerpmadelengtedoor- 
gefnede* zynde, kanmen drieder-. 
hande fubftaniie zien , nament- 
lyk een , diede buytenfteis, en 
twee, die daaraanvolgen. 

Ten vyfden : In ’t voorfte van 
’t Tuflchen-fcheytzel ontrenc hec 
verhemelte doet iigh wederzyts 
een gatjeof mondjeopjvaneenfe- 
kercanaaltje, vanwienswefenen 
gebruyk ik tot nogh toe niets in de 
Autheuren heb gevonden, moge- 
lyk dient defe wegh , nevens de 
bekende om eenighe fnotterighe 
vogt in de Neus-af te voeren. Ziec 
de IV. Plaat. Fig.V. Lett.E. 

N°. LXII. Een vlesje met vogt, 
waar inbewaart werd cen gedeeltc 
van een der darmen van een 
Schaapie, "'t welk pas gcbooren is. 

Aanmerkt ten eerften , dat dit 
darmtje curieus toebereyt en op- 
gevultis, met fwartagtigelloiFe, 
op dat het verbeelde zoude, hoe 
de darmen van een jong geboore 
ichepfelke altoos opgevult zyn, 
meceen fwarte en tayeiloffe, die 
mtViMotconium noemt. 

Ten t weeden: Zoo zyn de Slag- 
aderkens, die door de darmen, en 
Darmfcheylloopen, curieus opge¬ 
vult. 

N°. LXIII. Een hand vol Hayr, 
’twe k ik gevonden heb in*c Net 

G van 
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veris hydropicae, a mc reperto¬ 
rum manipulus. 

Not. I. Quos hicreprsfen- 
to capillos, olim defcripfi & 
delineavi, nomine T umoris pi- 
lofi in Obferv. meis Anatomi- 
CO-Chir. fol. 23 Tumore autem 
pilofo jam dilToluto & extrica¬ 
to, hic pilos delineari curavi, 
ut pilorum loi^itiido diftin- 
^ius videri poffit. Vid. Tab. 
III. Fig.lII. Thef g. 

Omentum didi cadave- 
tis erat tanquam carnofum, in 
quo didus tumor pilofus re¬ 
pertus eft, & digiti craflitiem 
obtinebat. 

5. Tumor erat pugni majo¬ 
ris magnitudine & Atheroma¬ 
tis naturg , eo enim aperto, 
primo pultacea materia, vifui 
fefe offerebat, eaque ablata, 
glomus pilofus, ceu ex capillis 
intricatis & firmiter cohsren,- 
tibus, conflatus, nobis occur¬ 
rebat. 

5". Capilli digiti, imo fpi- 
thamsE longitudinem fuperant, 
conveniuntque in totum cum 
capillis capitis, excepto, quod 
radicibus mihi videantur defti- 
tuti. Vid. in Obfervat. figuram 
hujus glpmi non extricati, dc 
in hoc Thef 3. Tab. III. F. 
glomum extricatura* 

van \ lyk van een waterfugtigHe 
vrouw. 

Aanmerkt ten eerften. Dit 
Hayr, ’t welk ik hier aanwys, is 
het felve, ’t welk ik voor heen be- 
fchreven en afgebeek heb inmyne 
Anatomiiche en Chirurgicale aaa« 
merkingen Fol. 23. op de naam 
van Hayrigh gefwel. Nu is’t dat 
ik dit Hayr wat ontdaan heb, ea 
't felve heb laten afbeelden, om 
de lenghte van "'t Hayr te bequa- 
mer te konnen zien. Zaet de IU. 
Plaat.de3.Fig.van'’tderdeCabinet. 

Ten tweeden: Het Net van't 
gefeyde lyk van defe waterfugti- 
ghe vrouw, had een vleefighe ge- 
daante aangenomen en was een 
vinger dik. 

Ten derden : Het gefvvcl was 
een vuyfl: groot en Atheroma- 
teu5, want geopend zynde, deed 
figh eerft opeen papagtighe 
en die wegh genomen zynde, ver- 
toonde figh het Hayr, ’t welk ais in 
een klou we, dige in een zat. 

Tenvierden. Dit hayr is een vin- 
ger^en ook wel een fpanne en meer 
lang, t’eenemaal overeenkomen- 
de met het Hayr des HoofdsjUyt- 
genomen, dathetfchynd metgeen 
wortelkens begaaft te zyn ; Ziet 
in myne obfervatien hoe het ge- 
ficlt was eer het was uytgehaalt,en 
inditderdeCabinet. Taf.lII.Pig. 
III.hoe het zigh > qntwart zynde, 
nuppdoet, 
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N^XXlV.Foetushum: recens 
nati cras, cujus pinguedine in 
totum deficiente, aura replevi 
omnes cellulas adipofas, cru¬ 
reque exficcato, cellulofam 
fubftantiam , fub cute fitani, 
lamellatim confcidi , ut cel¬ 
lulas accurate confpici poifint. 

LXV. Cerebrum Ovi¬ 
num, methodo Willifiana ita 
liberatum a fibrofo & mem- 
branofo nexu , ut plurima in 
confpedlum veniant particulas. 

Clariffimus Willifius de illa 
prKparatione,ita loquitur. 

Ui:Cerebri, ita fropriedicii, 
Anatome rite celebretur , haud 
vulgari feBionis modo froceden^^ 
dum ejfe, exiflimo; verum ubi 
totius eyK40a,Aii cdvarU exempti 
compagis coram oculis Jijiitur ^ 
imprimis pojlerior Cerebri lim¬ 
bus , ubi Cerebello ac Medulie, ob¬ 
longate conneUitur,ac membranis 
undique di/cijjis , aut avulfis, d 
cohiejione cum partibus JubjeSiis 
(quantum fieri potefi) liberetur • 
tunc facile conflabit y quod Cere¬ 
bri fub^antia corporibus iflis, 
haud quaquam unitur , verum 
per fe, mfi quod membranarum 
nexu fuperficie tenus conjungitur, 
a:b iis omnino libera ac indepen- 
dens fuerit : ^^in etiam hec 
Cerebri puppis d vicinis partibus 

eo 

N». LXIV. Het been van een 
jong geboore Kindje , waar aan 
gants geen vet te vinden is, en zoo 
verders heb ik alie de Vet-celle- 
kens opgeblafen, en het been ge- 
drooge zynde , zoo zietnaen het 
hier in moten doorgefneden, waar 
door hetcelluleufe wezen, onder 
het vel geplaats zynde, zeer cu- 
rieus aangevvefen werd. 

LXV. De Herflene van een 
Schaap,, op de manier van de 
Wiliis, zoodanigh van de omfic- 
tende fiberkensen vlieskens ont- 
daan, datmen feer veel van de in- 
nerlyke deelt jens zien kan. 

Den feer vertnaarde Wiliis^ 
fpreekc van dit toebereytzel al- 
dus. 

Om de omledingh van de Herfiene 

na behooren te doen\ zjoo meen ik i 
datmen fulkxnietmoetdoennadege- 

meenewyfe,^ maar ais men de geheele 

t^famenfiel van de Herjfene uyt het 

Hoofd genomen heeft, zfio moetmen. 

vooreerfi ^ het agterftevande Herjfe-* 
ne, daar het met het agterbreyn^ en 

begin van't Rugh-merghvereenigt is y 
alpmsaffehej/denvan devlieskens , en 

zoo veel doenelyk, is afanippen en los 
mahen j alsdan zjil het ligt te zien 

z.yn, dat de fubfiantie van de Herjfene 
met degefeyde Ughaamengeenfints ver- 

eenightisy maargeheel en al indepen- 

dent van defebe , uytgenemen datfe 

onderlingh fuperficieel vajl gehouden 
nverden door de vlieskens‘y ya foomett 

dit bovenfieder Herfene^ de gefeyde 

vlieskens weggemmen zynde , voor~ 
waartsGp Jlaat, ofna vooren komt te 

G z 
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eo ritu divift, Ji anterim recli¬ 

netur, MedullAohlongtitiZ crurnL 
frorjm nuda, ac a Cerebro ^ Ce¬ 

rebello (nifi in quibus locis hac illi 

appenduntur) omnino diflincle 
apparebunt. Torro cum Cerebri 

limbus d cohafione folutus eleva¬ 

tur , tres "nentriculi, ita vulga 
d0i , in unum inane jpatium 

{feu vacuitatem meram ^ compli^ 

catione Cerebri re(ultantem)eva' 
dent, ^c. 

Hanc demonftrandi metlia- 
dum laudabilem efle cum Wil- 
lifio exiftimo, fic enim, uti hoc 
in Cerebro apparet,lineCerebri 
fediione comparent,parte fupe- 
rioreTeftes, Nates, Glandu¬ 
la pinealis , Ventriculi ante¬ 
riores , Crura Medulis oblon- 
gats, Proceflus vermiformis, 
Cerebellum, Plexus choroi¬ 
deus, Thalami nervorum op¬ 
ticorum , &c. 
N o tandum prsterea, hoc 
Cerebrum lapidis inftar efle in¬ 
duratum fme rugis, colore 
lamen haud refervato. 

N°. LXVL Phiala conti¬ 
nens in liquore portionem Inte- 
flini Coli, cujus vafa fangui- 
neafunt repletas quemadmo¬ 
dum etiam ea, qus per Mefo- 
eolon funt difleminata. 

Not. liiterim > didam por- 
mneim 

wenden: Z(to zjilmende 

naamde) beensn gehed en al hkot 

zien^ «ok datfe van *t Zgterbreynen 
Voorbreyn dijlincktdyk.^ onderfcheyden 

zjjn, Ferdeys zco z.(ilmen , dm hei 

gefeydelosmapen en opligten vm 'tbe- 

venfie deir Herjfene ^ z.ien^ dat de j 

voorfle groeven} uyt de vowwen vm 

de Herjfene voonhmende, ais een lee- 

digheplaatze,, in een fullen lopen 

Defe Methode van tooneii, oor- 
deele ik nevens de Heer Willis. 
pryfelyk :te zyn s want zoo doen- 
de vercoonen haar, gelyk hier m 
dcfeHcrfrene) de Tefticulen, Bil- 
len 5 Pyn-klierke , de voorfte 
groeven, cfe Beenen van ’t lang- 
agtighe mergh, het Wormwyfe 
uytlteekfel 5 het Agter-breyn, hec 
Ketwyfe vlegtzei, de flaapka- 
mers yan degefigt Zemiwen&c. 

Aanmerkt daarenboven ; dat 
defe Hcrflene fteen hard is ge- 
maakt, zonder gerimpelt te zyn, 
alleen is de couleurniec welgere»- 
fcrvcert geworden. 

N«. LXVI. Een viesje met 
voght s waar in te zien is, een 
duk van de Colyk-darm, wiens 
bloetvaten vervult zyn j gelyk ook 
die geene, dewelke door het 
Darm-fcheyl van de Colyk-darm 
ioopen. 

Aanmerkt ondertulTchen, dat 
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tionem tam nitide effe praepa¬ 
ratam & confervatam , ut vi¬ 
deatur jamjam corpori exem¬ 

pta. 

NMrX VII. Phiala , in qua 
occurrit Sceleton Aviculae mi¬ 
nimae Indiae Occidentalis, Ou- 
mffia, didlae. 

N°. LXVIII, Phiala conti¬ 
nens in liquore portionem Pis 
Matris, cujus vafcula fangui- 
nea repleta ad extremum ul- 
que. 

Not. I. Vafcula didla tanto 
efle numero ut totum obje- 
d:um ex meris vafculis videa¬ 
tur fere coniiatum; membra- 
nofum autem perpaucum 
admodum tenue. 

.2. In flatu morbofo mem- 
branofum Piae Matris non rarb 
quoque incraBatum reperi. 

3. Siobjedtum didfum ocu^ 
iis luftretur , fine praecedenti 
vafculorum repletione, multo 
craffius efle nobis videtur *, cu¬ 
jus ratio eft, quod vafcula mi¬ 
nima femper inanita nobis oc¬ 
currunt, & fic concurrere vi¬ 
dentur ad Pix Matris craffi- 
tiem. 

N®. LXIX. Placentx mu¬ 
liebris portio, ceracea mate¬ 
ria repleta , idque ad extremi¬ 
tates omnes ufque, unde tota 

illa; 

dic gedeeke van de gefeydc Darm 
200 curieus toebercyt en geeon* 
ferveert is, datmen zoude ieggens 
""c felve nu vers uyt het lighaam ge- 
.Jbaalt te zyn. 

No.LXVII. Eenvlesje, waar 
in ons voorkomt het geraamte van 
een zeerkleenWeft-indifchs Vo- 
gekje ’t vjelk Colubritie is geheten, 

N®. LXyill. Een viesje met 
vpgr, waar in.geconterveerd werd» 
een gedeeke van ’t dunne Herflen- 
vlies , wiens" bioetvatjens tot de 
eynde toe opgevuk zyn. 

Aanmerkt ten eerfien, dat defe' 
vaaten zoo veelvoudigh zyn, dat 
het geheele voorwerp byna alleen 
uyt bioetvatjens fchynt te beftaan 
en is hetvliefighc zeer wynigh en 
zeerdun. 

Tentweeden ,, dat ik dit vlie- 
lighc wefen door ziekte zomtyts^ 
zeer verdikt heb gevonden. 

Ten derden, Zoo dit voorwerp^ 
gefien word , :zonder voorgaande 
opvullingh der bioetvatjens, zoo • 
kome het ons vcel dicker te voo- 
ren, 4ls het wel in der daad is j, de 
redeo hier van is, dat onsderege*" 
feyde kleene bioetvatjens altoos 
bioedeloos voorkomen, en alfoo- 
fchynen zyhet vlicske te verdic- 
ken. 

N°. LXIX. Een fiuk van eer^. 
Moerkoek van een vrouw, met 
een waffighe ftoffe vervult, endac 
tot alledefer-vaxjens uyteynde to<^ 

G ^ -waaE- 
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-illa portio rubicundiflima. waar doordic geheeleweezcnosj 

zeerrood voorkomt. 
Not i. Placentam, nullis 

audere Glandulis, imo totam 
lacentam ex meris Vafisfan- 

guiferis conftarc,luculenter hic 
apparet. 

%. Quali reptatu extremita¬ 
tes vaforum hic repant, & 
quam diverfus ille fit ab aliis 
vafculorum fanguineorum ex¬ 

tremis , hic oppidb quam bene 
coiifpici poteft. 

3. UldmsE extremitates tam 
fubtiles funt, ut tomenti inftar 
nobis occurrant. 

4.Si hsc &; finiilia domi meae 
infpicere dignetur B. Ledor, 
facile calculum adjiciet afler- 
tioni mejB, fc: haud frufta-‘ 
neam efle tantam diferetionem 
extremitatum vaforum langui- 
neorum, imo totum illud ne¬ 
gotium^ quod adlcripfere Au- 
thores Glandulis Placentae, 
illud prorfus chymaericum ef- 
fe, utpote ab illis neutiquam 

yilis, autdemonflratis. 

Hifce Sl fimilibus difcuflis-, 
quis negabit in confellb elle, 
perutile orbi lirerato fuiHe 
extremitatum vaforum fangui¬ 
neorum inveftigationem tot 
^nnis # tanto labore, & tot im- 

penfis 

Aanmcrkt ten eerften , dat de 
Moerkoek ganrs geen kliertjens 
heefc, ja dat de geheele Moerkoek 
uyt bloetvarjens is beftaande, \ 

welk hier zeer klaar kan gezien 
werden. 

Ten tweeden j 200 kaamea 
hier ook zeer diftindzien, opwat 
wyfe de uyteynden defer varen 
loopen, en hoe veelfe verfchillea 
van die van andere bloetvaten. 

Ten derden. De uyterfte uyt¬ 
eynden defer vatenkomenons 200 
fubtiel voor, ais waar het eenigh 
dons. 

Ten vierden,- zoo den Bemin- 
deTezerdefe en andere vatenten 
myne huyfc belieft te zien , 200 
zal hy ligtelyk met my in eenge- 
voelen komcn,dat het niet vergcefs 
is j dat de uyteynden der bloet- 
varen, d’een van d’andere zoo zeer 
vecl komente verfchillen, en dat 
het maar verdigtzeien zyn van de 
Autheuren,- diealtoos voorgege- 
ven hebben, dat de kliertjens van 
de Moerkoek een byfondere wer- 
king deeden , daarfe integendeel 
noyc zoodanighe kliertjens hadde 
^ezien-ofgetoonc. 

Defe en geene knopen aldus los- 
gemaakt zynde, zoomaghikmel 
regt vragen wie nogh weygeren 
zaltoetellaan» dat het onderfoek 
van de uyteynden der varen, zeer 
dienftig isgeweeft voor degeicer- 
de werelt, waar toeik zoogroot 

eefl 
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penfis a me inftitutam. Reji¬ 
ciant itaque laborem meum 
cavillatores illi, qui nil nifi 
quod ipfi faciunt, re(5tum pu¬ 
tare folenf; ego interim haud 
definam in ufum publicum 
perfiitere in eodem labore. 

N°. LXX. Phiala in liquore 
continens Os Petrofum 5 cum 
annexo meatu auditorio. 

Not. I. Meatus did:us aper¬ 
tus eft, ut naturalis fitus & 
conftirutio Membrans Tym¬ 
pani videri queant. 

2. Membranas Tympani fi- 
tus obliquus in meatus audito¬ 
rii extremo, ut & Vafcula fan- 
guinea per dictam Membra¬ 
nam difperfa , hic luculenter 
videri poflunt. 

N“.LXXI. Principium Spi-. 
naiis Medullae, cum annexa 
portione Cerebelli. 

Not. 1, objedlum ovinum 
efle, & in eo confpici tertium 
ut & quartum Ventriculum, 
Glandulam Pinealem, Teftes, 
Nates, duo Crura Medullae ob¬ 
longatae , ut & ProcelTum ver¬ 
miformem. 

2. Hanc praeparationem Sc 
balfamationem. ante triginta 
annosame fadam, longe dif¬ 

ferre 

een arbeytjcnzoo groote onkoften 
heb aangelegc, en dat zoo vcei 
jaaren: Laatdefpotcers, diedogh 
niet anders pryfen als’t geen uyt 
haar cygen koker v.oortkomt, hier 
mede railleeren , ik zal daarom 
niet nalaten te doen » ""t geen ik 
vaft vertrouw, tot nut van ’t ge- 
meen tezyn. 

N°. LXX. Een vlesje met vogt, 
in figh onthoudende het Steen- 
beenmet de Gehoor- canaal, 

Aanmerkt ten eerften. De ge- 
feyde canaal heb ik geopent , op 
datmen de natuurlyke gefteld- 
heyd, en de plaats van ’tTromm€h 
vliesje zoude konnen zien. 

Ten. tweeden; Dat het Trom.- 
mel viiesje feer fchuyns in ^t uyt- 
eynde van dc gefeyde canaal gele- 
gen , en het Trommel vliesjc 
met veele bloedvatjens voorfien is, 
kanmen hier zeer klaar zien. 

N°. LXXL Het begin van 
Rugh-merg met eengedeelte van 
’tAghter-breyn. 

Aanmerkt ten eerften, dat dit 
voorwerp genomen is uyt een 
Schaap , en datmen daar in ziea 
kan de derde en vierde Ventricul 
of holligheyd , het Pyn-kliertje, 
de Tefticuleo en dealfoo genaam- 
Billcn, de Tweebeenen van ’t 
Lankwerpigh mergh, alsmede 
het W orm wy fe uy tfteekfel. 

Ten tweeden , dat dit voor¬ 
werp en defe manier van balfemen. 
en prepareeren , over de 3cjaa» 

r.em 
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ferrcabca, quam nunc inufu 
Iiabeo. Inftar Lapidis quidem 
durum eft hoc objedum, ve¬ 
rum a naturali conllitutione & 
colore diverfum. 

LXXIL Phiala conti¬ 
nens portionem Arteriae fpleni- 
cae, ceracea materia rubra re¬ 
pletam , in qua luculenter con- 
fpiciimtur extremitates fafci- 
culofzE, penicillo detrito fimi- 
les. Glandulas autem hic quae¬ 
rere, -otium & operam eflet 
perdere. 

Not. Variis locis dids ex¬ 
tremitates angulofae, imo ro¬ 
tundae quidem apparent, id 
quod ftudio fad:um, ut reprae- 

fentarent Glandulas fiftitias, 
fi autem acus cufpide a fe invi¬ 
cem deducuntur luculenter a- 
bufus apparet. 

LXXIII. Portio Arte¬ 
riae Splenicje Vitul: ceracea 
materia alba repleta, in qua 
iiaud minus diftinde vifuntur 
extremitates fafciculofae. 

N". LXXIV. Portio Inte- 
ftini refti heminis, in qua non 
folum Glandula fpuriae , 
verum etiam myriades poro- 
rum (G. ita loqui liceat) confpi- 
duntur. 

ren oud zynde, vecl -verfehiit vaa 
die geenc, dewelke ik nu in het 
gcbruyk heb, want hier door de 
voorwerpen wel fteen hardenen- 
vergankelyk worden j edogh fy 
veranderen veel van couleur ca 
geftckenifle. 

No.LXXII. Eenvlesjemeteen 
gedeekedes Milrs-flagh-adermet 
een rood-wallighe ftp&opgevulr, 
waar in duydelykgefien werdende 
Bundel-wyfe uyteynden» diehaar 
ais verfleeten penceekjens opdoen. 
Hier eenighe kliertjens te ioekeo, 
zoude niet anders ais moeyte te ver 
geefs gedaan zyn , alfoo die daar 
niet te vinden zyn. 

Aanmerkt: Dat*op verfcheyde 
plaatzen wel eenighe kantighe, ja 
ook wel ronde llukskens aanvall 
zitten, die ik met voorbedaghtc 
raad daar aan gclaten heb, opdatfc 
in eenige verbeclteniffe , van 
kliertjensjdns zouden voorkomen} 
maar aismen die met de punt van 
een naald aanraakt en van een doet, 
ZQO doet zigh het abuys op. 

No. LXXIII. Eengedceltevan 
de Mik-adcr uyt eenKalf, met een 
witwaffige.ftoffe opgevult,waar in 
de Bundel-wyfe uyteynden niet 
min klaar konnen gefien v/erdei.. 

N°. LXXIV. Eenftuk vande 
Regte-Darm uyt een menfch, 
waar in niet alleen de baftaart 
kliertjens, maar ook duyfende 
van fv/eetgatjens (foo menfe al¬ 
foo noemen magh) gefieav/or- 
den. 

Aan- Not. 
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ISJot. Poros tam denfe efle 
confitos, ut ne quidem culpis 
acus interponi poffit. 

LXXV. Phiala conti¬ 
nens in liquore Pulmonem fes¬ 
tus ovini , cujus lobulorum 
lubdivifiones innumeras noh 
folura, verum etiam fubtiliffi- 
mas extremitates vaforum fan- 
guineorum, confpicere licet. 

N°. LXXVI. Phiala liquo¬ 
re referta , in qua continetur 
Os petrofum foetus recens na¬ 
ti, in quo diftindfe apparet 
Membranam Tympani in festu 
obdudiam elle peculiari, inte¬ 
gumento , Membrana analo¬ 
go, dico analogo, quia nullis 
vafculis fanguineis gaudet i 
Membrana autem Tympani 
innumeris fuperbit arteriolis, 
uti in hoc & aliis objedis vide¬ 
re efl. 

Not. I. Diftum integumen¬ 
tum in aliquibus crafium , in 
hoc vero objecto Membranae 
tenuioris inftar tenue eft. 

a. Perpendendum jam cu¬ 
jus Iit propago di6fum integu¬ 
mentum , quomodo poft nati¬ 
vitatem Membranam Tympa¬ 
ni denuo relinquat, & cujus fit 
ufus? 

Quod primum attinet, fc: 
Thef.III. cu- 

Aanmerkc: Dat defe fweetga- 
tjens, zoodigt by een ftaan , dat 
men naulykx de punt van een naald 
daar tuilchen in zoude konnen zet- 
ten. 

N®. LXXV. Een vlesje met 
vogt, waar inde Longh van een 
kleen Schaapie onthouden werd, 
wiens ontelbaare verdelinghe van 
deflelfs iobbekens niet alleen, maar 
ook de alderfubtielfte liyteynden 
der bloetvatjens te zien zyn. 

. N°. LXXVI. Een vlesje met 
heldere vogt, en daar in het Steen- 
been van ’t gehoor van een jongh 
geboore kindje, waar in duydelyk 
te zien is, dathetTrommel-vlics- 
kein haarmec een particulier be- 
kleetfel bedektis, ’t weik een v lies 
gelyk isjik feg, gelyk is, om dat ik 
’er geen bloetvatjens door heen lie 
loopen, maar het Trommei- vliesje 
is met feer veei bibetvatjensvoor- 
fien 5 gelyk in dit en andere voor- 
werpen te zien is. 

Aanmerkt ten eerften: Dat dic 
bekleetzel in zommighe objecfen 
dik is, maar in dit zoo dun , ais 
een dun vliesje. 

Ten tweeden: Zooftaat tccbn- 
fidereeren, van waar het afkom- 
ftigh is , hoe het na de geboorte 
het Trommei'vliesje wederkomt 
te verlaten, en van wat gebruyk 
het is. 

Aangaande het eerften : Na- 
mentlykvan waar het aikomftig is. 

H Na- 
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cujus Tit propago, cum fcetui 
haerenti Jn utero materno mea¬ 
tus auditorii pars ofleain totum 
deficiat, Membrana Tympa¬ 
ni fuperficiei capitis magis ap¬ 
propinquat , & fic puto £pi- 
dermen ibi loci tam fertilem 
elle, iit tegat quoque Membra¬ 
nam Tympani , & quod per 
confequens lioc integumen¬ 
tum nil fit, quam epidermis. 

Secundum quod attinet, fc: 
quomodo polt nativitatem de- 
nuo relinquat Membranam 
Tympani.Exifi:imo,quod, fuc- 
crefcente meatu auditorio of- 
feo, ut & cartilagineo , re¬ 
cedat , quia Epidermis exten- 
filis non ell:. 

Ufumjam quod attinet, non 
efi: cur dubitemus, quin defti- 
natum fit, ut Membranam 
Tympani , qus ea xtate te¬ 
nerrima, defendat ab injuria, 
qux illi facile afierri pofiet, ab 
humore , cui innatati dum 
teret in utero materno , qui 
humor aliquando acrior fi t, 

fsBpe foetore imbuitur , unde 
noxam contraxiflet Tympani 
Membrana ; adde quod polt 
nativitatem, ad tempus didam 
Membranam Tympani defen¬ 
dat ab aeris injuriis. 

Nadien her beenig deel van ’tgc- 
hoorgat of canaal inde kinderen, iu 
*s moeders lighaam Ieggende,gants 
en gaar nog ontbreeki, zoo is faer 
Trommelyliesje nader aan deop- 
pervlaktevan 't booft, en dan zoo 
meen ik,dat hetOpper-velleke ook 
felfs hecTrommel-vliesje komt te 
bedecken, en dat by gevolg ’t gc- 
feyde bekleetzel nietandersisjsls 
Opper-vel. 

Wat het tvveedenbelangt: Hoe 
hetnade geboorte het Trommel* 
vliesje weder Icomt te verlaten. Icit 
vertrouw dat in'’t groeyen van de 
beenighe en - kraakbeenighe ge* 
hoor eanaal jdit bekleetzel komt af 
te wyken, om dat het Opper vel- 
leke niet mede kan geven, nogh 
figh uytrecken. 

Wat het derden , Namentlyk 
het gebruyk van dit gefeyde be* 
kieetzel aangaat, ’t is buytentwy- 
fel, dat het felve dienftigh zy^. 
omhet Trommel-vliesje, "twelL 
in die tyd zeer dun is , be- 

fchermt van onheyl, 'tgeen door 
’t water, waar in het kind in s’nioC' 
ders iyve is geicgen , fomtyts- 
ontaard word door Icherpevogr, 
en ook vvel door fi:ank,en hier door 
zoo- zoude het Trommel-vliesje 
van fyn natuurlyke. gellalteniue 
hebbenkonnen afwyken. Voeghi: 
hier by , dat dit bekleetzel, zoo 
lang, het nogh na de geboorte 
by blyft, het Trommel-vlies¬ 
je ook befchermt van de koude 
luge. 

Oixe- Imaad. 
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Dixerit forfan aliquis , fi 
fupra diftum integumentum 
propago fit Epidermidis, unde 
jfir, quod (uti ftatuij aliquando 
craffiffima nobis occurrat, cum 
Epidermis naturalis admodum 
fit tenuis. Refp. In confeflb 
quidem eft, Epidermem natu- 
ta. fua admodum efle tenuem 5 

fed didlum noftrum integu¬ 
mentum in ftatu naturali quo¬ 
que minus cralTum cxiftit : In 
ftatu autem morbofo incrafta- 
tur & praefertim quidem a fuc- 
creflente novaEpiderme,quem¬ 
admodum fieri obfervamus in 
vola manus & planta pedis. 

N^LXXYII. Portio ^fo- 
pliagi humani, liquori limpi¬ 
do innatans, in qua diftindif- 
fime videri pofliint fibrae car¬ 
neae tam longitudinales feu ex¬ 
ternae, quam circulares , feu 
internae. 

N'^. LXXVIII. Phiala ficca, 
continens Inreftini Ilei huma¬ 
ni , fecundum longitudinem 
dilTedi, portionem. 

Not. Vafa fanguinea tanto 
numero per diclam portionem 
funt difperfa, ut tota rubicun- 
dilfima appareat, funtque va¬ 
fa ad extremitates ufque reple¬ 
ta ceracei materia rubra. 

Imand zoude tny hier mogen te- 
genwerpen, en feggen, jndieu 
dic gefeydebekieetzelafkoroftigh 
isvan't Opper-vclleke, waarkomt 
hec dan van daan, dat het ons (ge- 
lyk ik gefegt heb } zomtyts zoo 
dick voorkomt , nadien het Op- 
per-velleke van natuure zeer dun 
is. Het Antw; hierop, is, dat het 
wel kennelyk is, dat het Opper- 
velleke van fyn natuur zeer dun 

, is, edogh dit gefeyde bekleerzel 
is ook niec zoo dick in een wel- 
gefielde ftaac, ^ maar qualyk gefteit 
zy nde,zoo komt te verdicken,in- 
londerheyd van wegen een nieuw 
"weder ondergroeyingh van een 
ander Opper-velleke, gelyk mea 
ziet te gebeuren in de palm van 
deHand, enbaldes Voets. 

No. LXXVII. Een gedeeltc 
van de flokdarm van een menfch, 
hangende in een heldere vogc,waar 
in zooweldeuytwendigeennade 
lengtelopende, alsdeinwendighe 
en ronde Fibren gcfien konnen 
werden. 

N^.LXXVin. Eenvlesjefon- 
der vogt, endaar ineengedeeite 
van de Bogtighe-dartn \ welk na 
de lengte opgelhedeh is. 

Aanmerkt : Dat de bloedvaten 
zoo veeivoudigh hier door zyn ver- 
fpreyd, dat het onderwerp dies- 
•wegen geheel en al zeer rood isyge- 
vvorden, en zyn defe vaten t?pt de 
eyndentoemeteen rood-waflighe 
ftoffe yeryuk. 

Ha No. 
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* N°. LXXIX. Phiala ficca continens Lamellam Penis vi¬ 
rilis. 

Not.i. Hujus prjeparatio talis eft. Repleveram aura Penis 
Membranam cellulofam, fub cute litam, (qus continuatio 

Membrans Dartos Scrotij corpora autem Nerveo-fpongiofanon 
inflaveram , & fic Penem exficcabani : exEiccatum Penem in 
lamellas dividebam, cujus lamellam hic repraefento. 

2. Haec lamella deprehenditur plane cellulofa, quamvis nul¬ 
la pinguedo in pene, & hsc cellulofitas (fi ita loqui mihi liceat) 
per totum corpus fub cute reperiri poteft: Verum ubique fere, 
excepto pene, cellulae didae obfitae funr pinguedine, unde invifi* 
biles occurrunt, diciturque Membrana adipofa, autpinguedo 
fub cute fita. 

3. In publicis difle<51:ionibus & demonftrationibus Profeiibres 
cum Malpichio quidem loquuntur de cellulis adipofis, cellulas 
autem demonfirare negligunt •• ftudiofis interim curiofis&has 
cellulas videre defiderantibus, nulla dabatur eas videndi occa- 
fio. Hac autem praeparatione fada, facilis eft earum demon- 
ftratio. Imo fub cute ejufmodi cellulae ubique demonftrart 

pofiunt, modafarcinafu^deftituantnc cellula, dc fiatu reple¬ 
antur. 

N°.LXXX. Phiala in liquo¬ 
re continens Polypum Nafi a 
Chirurgo me prsfente extra¬ 
rium. 

Noc. In fundo Phiala repe- 
ritur portio Cartilaginea, quae^ 
fimul cum polypo fequebatur, 
illud tamen laudabile non eft, 
teus eft Polypum extrahere 
cum portione integumenti in¬ 
terioris.. 

N®. LXXX. Een viesje met 
voght infigh onthoudende, een 
gefwclleke, *t welk men na fyne 
gelykenifle Polypus heetj hetis 
in myn byzyn van een Ghirurgyn 
uyt deneusvaaeenmenrchuytge- 
trocken. 

Aanmerkt: Datindegrondvan 
’t glaasje gevonden werd een 
ftukxke kraakbeen, ’t welk in ’t 
uyttrecken gevolgc is, beter was 
’t geweeft, indien alleen een ge- 
deelte van ’t binnenfte bekleeizel 
van’c kraakbeen gevolgt was. 

N-”.- 
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N". LXXXI. Phiala liquore 
referta , in qua confpiciuntur 
luculentiffime Epidermis hu¬ 
mana , ut Si corpus reticulare 
Malpichii. 

Not. Epidermis foris candi¬ 
dior apparet, corpus reti cula¬ 
re autem , interius colore di¬ 
lute flavo, comparet. 

No. LXXXII. Crus dextrum 
cum extremo pede ejufdem foe¬ 
tus, cujus" mentio fafta antea; 
Praeparatio cellulofa eadem efl: 
cum ilia. 

In Mcio Thefaurd , •varia adhm 
Jimt Loculamenta ex ligno Ce¬ 
drino confeBa , in quibus JOt 
quentia referiuntur. 

IN LOCULAMENTO I. 
relervatur. 

N°. L Arteria fplenica vitu¬ 
lina flcca, ceracei materi^ ru¬ 
bra repleta, cujus extremita¬ 
tes funt numeroflflimas, fum^» 
moque cum labore in praepara¬ 
tione confervatae. 

II* Portio Inteftini Coli 
infantis ceracea materia rubrar 
repleta. 

Not-1. Mefocolon cum fuis 
arteriis repletis nitide confer- 
vatum. 

■2,. Quomodo arteriae meien- 
te- 

N°. LXXXI. Een viesje met 
vogt, waar in zeer klaar konnen 
gefien werden hei Opper-velleke 
vaneen menfch, metdeffelfs Nei- 
wyfe lighaam door Malpichius 
eerft ontdekr. 

Aanmerkt; Dat het Opper-vcl- 
leke jjgh vanbuyten wit opdoet^ 
raaar het Netwyfe lighaam van 
binnen ligt geel. 

N°. LXXXII. De regterdy^' 
en't voetje vanfelve kind, waar 
van gewag gemaakt is. 
Defe cclluleufe prcparatie is defel- 
ve met de voergaende. 

In dit Cabinet merden nogh •ver- 
fcheyde Ceder-houte laadenge- 
•uondeny voaarin deje navoB 
gende cs-aaken U zden zjn. 

DE ERRSTE LAADE 
onthout in figh. 

N°.I. Des Miits SIag-aderuyr 
een Kalf met een rood-waflighe 
ftoffe gevult en gedroogt, en zyn^ 
defleifs uyteyndenbyna ontelbaar 
enmetgroote vlyt in de toeberey- 
dinge geconferveert. 

No. II, Een ftuck van de Colyk- 
darm uyt een Kind, defelve is meg; 
eenrood-w*afligheflofFe opgevuICo. 

Aanmerkt ten eerften: Datdef- 
felfs dicke Darm-fchcyl of Mefocc^ 

Ion met deflelfs opgevulde Slagr 
aderkens, behendiggeconferveere 
zyn. 

Ten tweeden: Op wat wyfe de. 

M ^ on- 
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teric30 inferiores ramos imper¬ 

tiant Colo inreftino , hic di- 

ftinfte videre licet. 
N°.T1I. Puerimagna portio 

Coli cum portione ilei , inte¬ 
gro Caeco , cum annexo pro- 
ceflu vermiformi. 

Not. I. Quo pafto fefe ha¬ 
beant valvulae Coli aut fi ma¬ 
vis Caeci, in inteftino inflato & 
exficcato , & quomodo: vafa 
fanguinea per ditias valvulas 
diffeminentur, hic luculenter 
videri poteft. 

2. Ufus valvularum Coli 
accuratius concipi poteft in in¬ 
flato & exficcato, quam in re¬ 
centi inteftino. 

3. Coli cellulae minus con* 
fiderabiles in tenera state, 
quam in adulto. 

N°.IV. Coii inteftini por¬ 
tio magna cum annexo mefo- 
coloepuero defumpra, &ce- 
racea materia rubra repleta, va- 
fis faaguineis non minus in¬ 
farctis. 

Not. Csci inteftini ex¬ 
tremitatem fu ccefti ve angufta- 
ri, Sc tandem in procefTum ver¬ 
miformem degenerare, di ftinc- 
tiffime hic videre licet. 

V. Furca & Culter, quo¬ 
rum manubria funt confeCta ex 
ofTe Tibis humans , in quo 

nulla 

NATOMICCS iir. 
bnderfte Scheyl-flag-aderen tac- 
ken vcrleenen aan de Colyk-darm, 
fulkx kanmen hier klaar zien. 

Een groot ftukvande 
Colyk-darm uyc een Jonghe, mei: 

een gedeeke van de Boghrige- 
darm , de geheele Blinde darm, 

en delTelfs W orm wyfe aanhangzel. 

Aanmerktteneerflen; Hoeda- 

nig de klap- vliefen van deblinden, 

offo men iiever wilvandenColyk- 

darm, gefteit zyojals mede op wat 

wyfe de bioetvaten door defe ge- 

feideKlapvliefen baar vcrfpryden» 

fulks kanmenhier klaar zien,in de¬ 

fe opgeblaafe en gedroogdedarm. 

Ten tweeden ; Het gebruyk 

van defeKlapvliefen is veel beterte 

vacten uyt een opgebiafe, en ge- 

droogde darm,ais wel in eenyeiffe. 

Ten derden; De Cellekens van 

de Colykdarm en fyn zoo duydeiyk 

nietin kinderenjals wel in een be- 

daaghde. 
No.IV. Een groot ftukvande 

Colykdarm met defTclfs fcheyl, en 

datuyt eenkind, het felveis met 

een rood-waflighe ftofte opgevulr, 

enook niet minder deftelfs bioet¬ 

vaten. 

Aanmerkt: Datdcblindedarm 

fucceftief vernant en ren laatftein 

het Wormwyfe uytfteekfel komt 
te veranderen, kanmen hier zeer 
fray zien. 

No. V. Een Mes met een Vork, 
Welkers handvatfels gemaakt zyn 
uyt hetfcheenbeen van eenmenfch 

waar 
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nulla cavitas ( qua?, in oflibus 
perfede fanis, deftinata,ut me¬ 
dullam reciperet ) a me fuit 
reperta, & iioc femeltantum 
mihi videre contigit. Ex di<R:o 
o0e tibis confefta quoque funt 
manubria cultelli <Sc fures, de 
quibus mentionem feci in Tlie- 
fauri z. deferiptione. 

Not.i. Vagina , loco corii 
Pifeis Carcharis, obduraeft 
eorio infantis, vafeuiisfangui- 
neis tanta copia ditato, ut va¬ 
gina fumma rubedine fit perfu- 
fa. 

z. Cum e cute di(?fi infantis 
corium ipfemet facerem , fum- 
mam cautelam debui adhibere, 
utvafcuia ceraceam materiam 
retinerent. 

IN LOCULAMENTO z.' 
continentur. 

N\L Infantis pars Cranit 
fuperior, fontanellaiilsfa. 

Hot. Olla' findpitis in hoc 
objedo non multum a fe invi¬ 
cem diftant. 

11 Infantisfuperior Cra¬ 
nii pars, in qua ofla fincipitis- 
calami fcriptorii vulgaris lati¬ 
tudine a le invicenr dehifcunt, 
ficuti etiam Os frontis & occi¬ 
pitis 4 diftiaoffibus fincipitis t 

■waar ingeen holte vvierd gevon- 
den, die inen anders altoos daar in 
vind, wanneerher been gefonten 
wel geftelt is , fulkx is my maar 
eenmaal voorgekomen. Uyc dit 
felfde fcheenbeen zyn ook toebe- 
ryt de handvatfels vandat Mesen 

Vork, dewelke in 'c tweede Ca- 

binetgevonden worden. 

Aanmerkc ten eerften , Dat in 
plaatsvanHaye vel, defe haar ko- 
ker gemaakt is van leer uyc eea 
kinds vei coebereyc, en is hecfelve 
feer roqd , wegens de opgevulde 
bicetvatjens. 

Ten tweeden: Ais ik het vel van 
•'tkindcot Leerbereyde, zooheb 

ik het felve zeer omfigcigh moeten 
hanteren, op dat de opgevulde 
bloervatjens derood-waffigheftofr 
fe moghtebehouden. 

IN DE TWEEDE LAADE 
v/erd-sn onthouden. 

N°. I. Het bovenfte van het 
Herflen-pannerje, wiens Fontanei 

viies ongeichonden is. 
Aanmerkc : Ih dit voorwerp,^ 

dac de Opper-hoofds beenderen 

niet ver van-de andereflaan. 

N*’. II Hec bovenftg' van het 
Herflen-panneke, in ^t welke de: 
Opper-hoofds beenderen dewyre 
van een fchryfpen vanden anderen- 
ftaan re gapen , ’t welk hier ook- 
plaats heefc in de tweeVoorhoofd.-=~ 

beeu^ 
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HsEC autem dehifcentia melius 
apparet in Craniis exsecatis, 
quam in objedo recenti? diffi¬ 
cillime autem ifthaec diftanria 
confervari poteft in Craniis te¬ 
nellorum infantum : nam in 
exAccatione vulgari illa amit¬ 
titur. Hanc diftantiam partum 
fariliorem reddere, non eft du¬ 
bium. 

N°.I1I. Foetus humani por¬ 
tio fuperior Cranii , in qua 
o0a diAa minus dehifcunt. 

No. IV. ---, in qua dehif¬ 
cunt calami fcriptorii tenuioris 
latitudine. 

Not. In hifce & aliis, fonta- 
nellam adhuc elle extenfam & 
planam fine rugis, uti in vivis. 

" N°. V. -, cujus olla ai;- 
diffime cohsrent. 

Not. I. Fontanella admo¬ 
dum exigua , per quam innu¬ 
mera vafcula fanguinea funt 
diiperfa. 

2. Pericranium prx copia 
vaforum repletorum rubicun¬ 
dum. 

No. VI. -—cujus Peri¬ 
cranium, eandem ob caufam 
rubicundum. 

No, Vlf, -in hoc ob- 
jedlo remanlit dura mater fir¬ 
miter objedo cohsrens. 

. Not. 

beenderkens, dewelkeimmersal- 
foo vervan derOpperboofds-been¬ 
derkens affiaan ; en defe afftand 
kanracn becer zien in de gedroog- 
de , ais wel verlTe Hooftjens van 
feer jonge kinderkens. Dat defe 
afftand voordeligh is aan de baring, 
daar aan is niet te twyfelen.' 

No. III. Hec opperfte deel van 
’t Herflen-panneke van een jong 
geboorekindje, waar indegeiey- 
de beenderkens niet ver van den 
andere ftaan. 

No. IV. — , waar in defe 
beenderkens van den andere ftaan, 
debreete van eendunne fchryfpem 

Aanmerkt: Dat in defe en ande¬ 
re het Fontanei vliesje fonderrim- 
pels en uytgeftreckt ftaat, gelyk 
ais in een levendig kind. 

No, V.-waar in degefeyde 
" beenderen zeer digt by een ftaan. 

Aanmerkt ren eerften ; Dat in 
dic voorwerphet Fontanei vliesje 
byfonderideenis, waardoormen 
feer veel bloetvacjens fiet paffee- 
ren, 

Ten tweeden: Dathet panne- 
vliesrooris^ wegens de opgevul- 
deSlag-aderkens. 

N°. VI» - waar in het Pan- 
ne-vlieske, om die felve oorfaak 
figh root komt te vertooneh. 

No. VII. - indit voorwerp 
is het harde Herflenviies gebleven, 
aanhec voorwerp nogh vaft fitten- 
de. Aan- 
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Not. Hic finus Falciformis, Aanmerkt: Dac de Zeyfen-wy- 

aerfe repletus, diftihfte oculos 
incurrit, vafculis fanguineis 
ditatus. 

N°. VIII. —. Hoc obje¬ 
ctum obducitur propria cute, 
cujus arterias ceracea materia 
funt repletas, ut earum repta^ 
tus & numerus videri poflint. 

N°. IX. Infantis fuperior 
portio cutis capitis. 

Not. I. Arterias cerace^ ma- 
teriirubr^ funt repletas, quas 
tanta copia funt, ut tota cutis 
fit faCta rubicundiflima. 

X. Cutis formam naturalem 
retinuit, fornicis inftair. 

3C. - cutis , multa 
pinguedine obfita, arteriis non 
minus repletis. 

N". XI. Cutis capitis forni¬ 
cata capillata rubicundiffima, 
cujus pars anterior valde pro¬ 
minet. 

N^XIL Cutis capitis forni¬ 
cata &pilb{iffima. 

Castera vero loculamenta 
Humana pfla continent albiffi- 
ma, prasfertim fostuum huma¬ 
norum. 

fe grdefmet luge vervulc zynde, 
heel perfeCl ons hier voorkomr,iiiet 
deffelfs opgevulde bloct-vatiens. 

No. VIII. —■— dit voorwerp is 
rtogh met het natuurlyke vel be- 
dekt, wieris Slag aderen mereen 
waffighe ffcoffe opgevuk zyn > op 
dat men de cours en’c getal der fel- 
ve zoude konne zien. 

N®. IX. Het opperfte gedeelte 
van 't vel van k Hoofdje van ecn 
Ideen Kindje. 

Aanmerkt : teri eerflen dat de 
Slag-adcrs met een rood waffige 
StofFe opgevult zyn, enfijn defc 
zoo veelingetal, dat’tgeheelevel 
daar van feer rootisgeworden. 

Ten tweden ; Het vel heeft fijn 
natuurlyke Verwulfcswyfeforme 
gehouderi.- 

X. — in dit voorwerp is 
hetvelmetveel vet befet, en zyn 
de Siag-aderen mede opgevult. 

N». XI. Een feer rood ver- 
wulftswysvel vari’t hoofdvancen 
Kind, alfints nogh met hayr befer, 
en is deffelfs voorfte gedeelte ver 
uytftekende. 

N‘?.XII. Nogeenander’twelk 
ook feer hayr* ryk is. 

De reft vari de laaden zyn ver- 
vult met allerhande zeer witte 
bcenderen, infondcrheyd van kin- 
deren. 

Uyt- Thef.III. Ex- I 
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explicatio UYTLEGGINGE 

FIGURARUM. 

TAbuIae Primx fafta eft ex¬ 
plicatio fol. i ,3 & fequen- 

tibus. TabuIcB fecundae ex¬ 
planatio, fadafol. 13. 

TABULA TERTIA 
Expolitio. 

Fig. I. Penis cum Scroto 
pueri adumbratur. 

A. Penis portio interna. 
B. Meatus Urinarius per pe¬ 

nis dorfum, contra naturae le¬ 

ges, decurrens. 
C. C. Duo corpora nervofa 

five nerveo-lpongiofa majora. 

D. D. Mufculi Penem con- 
llringentes ab origine abfcilii. 

E. Corpus fpongiofum feu 
nervco-fpongiofum minus, u- 
rethram, contra naturam, parte 
fuperiore ambiens. 

F. Septum Penis. 

G.Arteriarum portiones per 
dorfum decurrentes. 

H, Scrotum. 
I. Penis portio extra corpus 

pendens. 

K.. Pinguedo > qua fcatet 
por- 

dcr F I G U R E N, 

WAar van die van de eerfte 
Plaat ce vinden is, Fol. 2. 

3. en volgendej ende die van de 
twedeFol. 13. 

Uy tlegginge van de 
IU. PLAAT. 

Fig. I. Vcrbeeidde Rocdecn 
fakxken van een jonghxken. 

A, Het inwendigedeel vandc 
Roede. 

B. Het Watercanaaltjelopen- 
de, onnatuerlykerwyle, langhs 
den rugh van de Roede. 

C. C. De 2 groote fponcieufe, 
of Zenuaghtigh-fponcieufe ligha- 
mcii. 

D.D. Delpieren, dewelkede 
roede perflen, van haar beginaf- 
gelheden. 

E. Hec kleene Iponeicure, 6f 
Zenuaghtigh-fponcieufe lighaara, 
’t welk onnatuuriyk om het boven 
Ile vande Wacer-canaalloopt. , 

F. Het tufTenfcheytfel van de 
Roede. 

G. Een gedeelte derSJagh ade- 
ren, langhs de rugh van de Roede 
lopende. 

H, Het fakxken. 
I. Het gedeelte van de Roede, 

’t welk buyten het lighaam af- 
hanght. 

K. Het vclj waar van het bo* 
ven- 
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portio fcroti fuperior. 

F iG.II.DenotatEpidermem 
manus pueri , ita a fubjedo 
corpore reticulari & cute fepa- 
ratam, ut illibata nobis occur¬ 
rat , inilar Chirothecae albs. 

A. Dorfum epidermis. 

B Portio exigua duplicatu¬ 
ra Epidermidis in dorfohic fe- 
parata. 

C. C. C. C. C Unguiculi, 
Epidermidi adhuc cohaerentes, 
qui in feparatione a cute qui¬ 
dem , non autem ab Epiderme 
recelTere. 

FIG. III. Demonftratur 
fafciculus feu glomus pilorum 
in omenti humani Atheromate 
repertus. 

Fig> IV. Exhibet ovum 
allinaceum cortice vulg.ari, 
uro, & albo obfitum, periede 

reprefentans inteftinum cas¬ 
cum cum annexo proceffu ver¬ 
miformi. 

Fig- V. Oftendit Ovum 
Gallinaceum parvum in ovo 
gallinaceo repertum. 

F iG. VI. Adumbraturo- 
vum gallinaceum PueriPenem, 
cum feroto reprefentans , ne 
praeputio quidem exceptov 

TA- 

venftevan ’c fackjenrykelyk vbor* 
fien is. 

Fig. II. Verbeek het Opper- 
velleken van de hand , van een 
jonghsken, fonder quetfinghe 
geheel en al afgeCcheyden van’c 
ondergelegcnetwyfelighaam, en 
Vel, verbeeldende een wic hand- 
ichoentjen. 

A. Deh rugh van 't Opper-vcl- 
leken. 

B. Een kleen gcdeelte van d& 
verdubbelingh, ’t welk hier afge- 
fcheyden is, op den rug. 

C. C. C. C. C De Nagekjens , 
dewelke hier, aan’t Opper-velle- 
ken nogh vaft zittenj defe 2Lynin 
*t affcheyden van ’t Opper-vellc- 
ken alleen van k vel, en niet van k 
Opper- velleken afge weken. 

Fig. III. Vertoonc ons een 
bundel Hayr, k welk in een ge-- 
fwel ( Atheroma geheten J ge- 
vondenis, endatin kNetvaneen 
waterfughtighe Vrouw. 

Fig. IV. Wyft ons aan een 
hoender Ey, k welk van een ordr- 
naire hafde en witte fchorlTe is om- 
vangen 3 k felve verbeek feer aar- 
digh de blinden darm, en de&ifs. 
worm wy fe aanhanghfel. 

inde V. Fig. Werd afgebeelr 
een kleen hoendereytje, k welk 
gevonden is in een groot hoende? 
ey. 

Fig. VI. Wyft ons aan een 
hoender Ey,verbeeldende de Roe- 
de en fackjen van een jongheny 
waaraan ookfelfshet voorhuytjeHi 
niet en fchynt te ontbreken. 

L 3. Uyt- 
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TABULiE QUARTiE 

expofitio. 

Fig. I. Exhibet infantis fa¬ 
ciem, fronte ablata. 

A. Arteriarum fafciculus 
adumbrans & tegens vulnus, a 
me fadum in ablatione fron¬ 
tis, ut averfationem adimerem, 
funtqiie arteriz, quae per cere¬ 
brum erant difperfe, & hic re¬ 
pletae ceracea m;rub. 

B. Prolabia»ab integumen¬ 
to feu Epithelide, privata, ut 
Papills nervofae,- Prolabia con- 
ftituentes, fefe erigerent & in 
confpedum venirent. 

FIG. II. Renem humanum, 

facie exteriore vifum, denotat. 

A. Renis luperficies , per 
quam innumera vafa fanguinea 
dilleminantur vermiformia. 

B. Arteria renalis abfcifla. 

C. Vena Renalis abfciffa. 
D. Portio pelvis ureteris ex¬ 

tra corpus renis propullulans, 
per quam plurimae arteriolas 

’ funt diileminats. 
F IS, III. Exhibet Renem 

humanu.m billedum, ut inte¬ 
riora pateant. 

Uy tlegginge van de 
IV^ PLAAT. 

Fig. I. Vertoont het aange- 
fight van een klecnkint» het voor- 
hooft weghgenomen zynde. 

A. Eenhoopvan Slagh-aderen, 
bedekkende de wondc, dieickte 
wegebraghtin’t weghnemen van 
’tvoorhoofc, omalfoo alleafkeer 
weghte nemenin’t befien van dic 
voorwerp: Defe Slagh-aderenfyn 
defelve, diedoordeHerflenever- 
fpreyd en van my opgevuit waren > 
met een rood-waflighe ftoffe. 

B. De Voor-lippen, vanbaar 
dekxfel of beklcetfel ontdaan, 
om alfoo de Zemr-tepeltjens, 
waar uyt de Voorlippen haar be- 
ftaan hebben, te kunnen zien. 

F1 G. II. Een menfche Nier, 
foo ais ons die van buyten voor- 
komt. 

A. DefTelfsOpper-vlaktejwaar 
door ontaiiyke bloetvaten ver- 
ipreyt zyn, in de gedaante van 
wormtjens. 

B. De afgefnedc Nier-flagh- 
ader. 

C. Deafgefnede Nier-ader. 
D. Een gedeelte vandes Niers 

becken, buyten de Nieruytpuy- 
lende, en van veele Slagh-aderen 
yoorlien. 

Fig. III. Een doorgefnede 
menfche Nier, om ’t inwendige te 
befien. 

A. A. 
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A. Indigitat arteriolarum 
plurimarum extrema, ferpen- 
tino dudu in duftus Beilinos 
degenerare , & continua efle 
cum AiterrniCT. , 

Not. Inter-im, ut antea mo¬ 
nui , talem vermiformem rep¬ 
tatum arteriolarum nonfolum 
in fuperficie renis obfervari, 
fed in interiore renis fubftantia 
numerofiflime quoque reperiri, 
ficuti in Thef. IV. reprsfenta- 
re decrevi; in hac autem figu¬ 
ra prscipue fludui continua¬ 
tiones arteriolarum cum dudi- 
bus Bellini exhibere; circa haf- 
ce continuationes confideran- 
dum quoque (id quod jn de- 
feriptione Fol.40. omifl) has 
arterias , antequam in du<5i:us 
Beilinos degenerant, ceu po- 
rofas hic apparere, ficuti Tab. 
IV.Fig. 3.demonftratur , de 
his plura in Thef, IV. deferip- 
tione. 

B. Exigua portio fuperficiei, 
externae. 

C. C. Papillae renales pluri¬ 
mis foraminibus aut ofculis 
pertufae, pro urinae tranfitu. 

D. Ureter. 
E. E. Pelvis aperta. 
FIG. IY. Adumbratur te¬ 

nuis nervi fibra , in innumeras 
fibrillas fubdivifa, funtque ta¬ 

les 

A. Wyitonsaan, datfeerveele 
uyteynden van de Slagh-aderen 
wormswys komen te veranderen 
en teontaarden in dePiscanaaltjens 
van d''HeerBeIlinus,waar mede fy 
verenightzyn. 

Aanmerkc ondertuffen, gelyk 
boven aangewefen is, dat fooda- 
nig een wormwyfe loop der Slag- 
aderen, niec alleen tevindenisin 
de Opper-vlakrederNieren, maar 
ook felfi overvloedigh veeJgevon- 
dea werden in ^t binnenfte der 
feive; en is het voornemen fulkx 
in ’t IV. Cabinet te verbeelden, 
maar in defe Fig» heb ick meeft 
voorgehad de vereniginge de flag- 
aderen met de Pis-canaaltjens 
van Bellinus te verbeelden , waar 
ontrent nogh te confidereren flaar, 
*t welk in de beichryvinghe hier 
voor Fol. 40. uyrgelaten is , dat 
defe Slagh-aderen, eerfy komen 
in Pis-canaaltjens te veranderen, 
ais poreus haar opdoen, gelyk hier 
Tab, i V. Fig.' 3. ce zien is, en nogh 
nader afgebeekfiaatte wordenin 
*t vierde Cabinet met nader be- 
fchryvinghe. 

B. Een kleen gedeelre van de 
buy tenfte Opper-vlakte. 

C. C. De Tepelqens met 
veele gaatjens ofraondekens voor- 
fien, rotdoorganckvankwater. 

D. DePisleyder. 

E. E. Her geopende Becken. 

Fig. IV. Vertoonc een dun 
draatje van een Zenue, ■'c welke 
in ontelbare feer fyne draatjens 

I 3 ver- 
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ks fubdivifiones tam tenues at¬ 
que tenerae, ut telam aranea¬ 
rum adaequent. 

F iG. V. Portio Nafi, 'fe¬ 
cundum longitudinem dilled:a, 
cernitur ex infa;ite. 

A. Portio offis Frontis. 

B. CrillA Galli cartilaginea, 
obteaeram aetatem. 

C. Nafi portio. 
D. D. Setae, canalibus nafa- 

libus, inditae. 
£. Unus ex Canalibus nafa- 

libus. 
F. Vafcula fanguinea per 

integumentum craffiim fepti 
Nafi diftributa , funtque prs- 
fertim Arteriola. 

G. Sulci obliqui. 
H. Unus ex dentibus incifb- 

riis. 
I. Perichondrium, feptum 

Nafi cartilagineum immediate 
eingensi 

F r G. VI. Exhibetur papilla 
Renalis ramofa, ex tribus pa- 
l^illis compofita. 

vcrdeelt is, en fyn defelvc fbofyii 

alsragh. 

Fig. V. Een gedeelte van de 
Neus, nadclenghteopgefneden, 
endatvaneenkint. 

A. Een gedeelte vanA voor- 
hoofesbeen. 

B. De hanekam, die, wegens 
de jonkte, t’eeneir!aal kraakbeenig 
is. 

C. Een deel van de Neus. 
D. D.BorftekjenSjdie geftoken 

fyn indeCanaakjensvande.Neus. 

E. Een van de gefeyde Neus 
Canaakjens. 

F. Bioetvatjensdoorhetdikke 
bekleetfel van des Neus tulTen- 
feheytfel verfpreyd, en iyn dele 
voornamclyk Slagh -aderkens# 

G. Schuynflegroeven. 

H. Eenderfnytanden. 

I. Het immediate bekleetfel van 
kkraakbeenig tuffenfcheytfcl van 
de Neus, 

Fig. VI. Vertoonteen Nier- 
tepel, dcwelkegetakc, en uyt 
T epekjens te famen is, geftelt. 

f I N I S, E. T N D- E. 
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THESAURUS 

anatomicus 
Q\U ARTUS 

iig^o jughndis confeBiis, in 
(^tio'/e(^!ientiafunt repjita. 

A S SER P R IM U S 
& infimus. 

N°. !."p^^ala m liquore con- 
§ tineas Gs fquammo ’ 

fum iorantis , in quo videre 
eft. Ofiiculum orbiculare , eui 
undique anne^Utur iiiembrana 
Tympani, 

Not. I. Di(Tam membranam 
efle geminam, id quod in 
fummitate liquet, ubi portio¬ 
nem unius lameils, Vafculis 
fanguineis refertas, feparavi, 
^abHiiii; altera autem lamel¬ 
la , qus illibata remanfit, nul¬ 
lis , in hoc objefto , gaudet 
vafcalisfang;, ita ut pellucida 
hic nobis occurrat. 

2^ Hanc Tympani membra¬ 
nam nufquam efife liberam ab 
OiTicuio orbiculari. 

3°. Proceilura Mammilla- 
Thcf, lY. rem 

Pag.t; 
Het V I E R D E 

ANATOMISCH 
C A B I N ET 

Noteboome Uout toebereyd^ 
ivaar in defe navolgende z.aak€n 

gevonden u/erden,- 

De eerlle en onderfte 
P L A N K. 

N°. I. IIT^Eii vlesje met vogt, 
waar in onthoiiden 
werd het fchub-wyfe 

been van een klein Kind 5 aan ’t 
zelveis hetTrommel-vliesje, al- 
zints in de ronte met het gezeyde 
beenvercenigt. 

AanmerkttenEerften, Dat het 
gefeyde vliesje dubbelt is, gelyk 
zulks biykt aan debovenftekant, 
alwaar ik een ftukje van ’t eene 
vliesje, ’t welk met bloetvatjens 
vervultis, afgefcheyden heb, en 
het tweede , is ongefchonden 
en heel gebleven, waar door men 
in dit Voorwerp garits geen bloet¬ 
vatjens ziet loopen , weshalven 
het zich hier doorzigtig ver- 
toond. 

. Ten tweeden , Ziet men hier 
het Trommel-vliesje nergens van 
’t alzoo genoemde rond beentje afi- 
-gefcheide , maar alzints daar aan 
vereenigt te zyn. 

Ten derde, Zoo confteert het 
A ook 
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rcrrr m totum adhuc deficere, 
ea aetate , hic conflat ; ita ut 
diiflus procefTus vera dicenda 
fit Apophyfis. 

N°. II. Infantis portio faciei, 
cujus Prolabia, Epithelia a- 
Blata, villofa 'apparent Vid. 
fig.a me editamin Thefauri de^ 
fcript» 3.fol. 68. 

Not. 1®. Hoc obje^lum in 
liquore confervatum efre, ut 
villofitas di(fla appaream 

Hanc portionem natura¬ 
lem habere colorem, nullifque 
rugis efie obfitam , ira ut vita 
non videatur privata. 

No. ni; Piieri caput, in li¬ 
quore confervarum ; cujus 
cranii pars fuperior eflablata, 
ut omnium Nervorum tranfi- 
tus per cranii partem inferio¬ 
rem videri polTit , quem in 
finem cerebrum exemptum. , 

Not. 1°. Nervorum par pri¬ 
mum f. Olfadorium maxima 
|jarte fupra os cribrofum efl 
reli6lum , Si fic diflinftc^p- 
parent eorum produdiones, 

qus.. 

ook hier , dat het Tepel-wyxc 
uytfteekzel, in die tyd, geheel en al 
nog komt te ontbreeke 5 zoo dat 
ditgefcyde uytfteekzel gehouden 
moet werden voor een waar- 
achtig uytgroeyzel van ’t been. 

N°. II. Een gedeelte van ’t Aan- 
gefigte van een kleen Kind, wiens 
Voorlippen, van haar bekleetzel 
ontbloot zynde, ons ais Fluweel 
voorkomen. Ziet de Figuur van 
deVoorlippen in myn befchryving 
van ’t derde Cabinet afgebeeld, 
Fol. 68. 

Aanmerkt ten Eerften, Dat dit 
voorwerp in een vogf" bevvaard 
werd, om dat men anders de Flu? 
weelheid niet zien kan. 

Ten tweede , dat dit deel des 
Aangefigts een natuurlyke en le- 
vendige couleur wederom gekre- 
gen beeft , en met geen rimpels 
bezet is :, Zoo dat het niet 
fchynt van ’t leven beroofr te 
zyn. 

N». III.Het boofd van een Kind 
in een liqueun geconferveert: 
wiens bovenfte gedeelte van ’t 
Bekkeneel weggenomen zynde, 
men aller Zenuwea doorgang zien 
kan 5 , dewelke door betonderfte 
van de Herfenpanne ten Hoofde 
uytloopen, waar toe de Herfene 
uytgenomenis. 

Aanmerkt tai Eerften', Dat het 
Eerfte paar of Reukzenuwen,voor 
’t grootfte gedeelte op ’t Seef-been 
is blyven leggen, en alzoo komen 
ons niet duyfter voor der felver 
foheutenofverdeelingen, zoo ais 
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qux per foramina oflis cribrofi 
tendunt ad membranam na¬ 
rium , ejufque papillas, 

a'’.. -Nervos Opticos, ubi in 
Cranio adhuc continentur, in¬ 
tegumento haud ede deftitu- 
tos-, hic videre licet. 

3”. In confpeiffum venit In¬ 
fundibulum , pone dictorum 
nervorum conjunctionem; nec 
non utraque Arteria Carotis, 
ceracea materia referta, & fub 
.iis tertium par nervorum, fe- 
^cundum Willirii computatio- 
nem, cujus opinionem fequar 
in recenfendis nervorum pari¬ 
bus , cranium perforantibus. 
' Sub didtum tertium par, quar¬ 
tum occurrit Patheticum, fi¬ 
lorum tenuium inftar depen¬ 
dens. 

Ut & quintum, nec non fex- 
tumparlateraliter fitum, Se¬ 
ptimum par , f Auditorium, ut 
&fequens odlavum par f. Va¬ 
gum. 

Caeteri nervi, propter prin* 
cipii meduiliB oblongats reli¬ 
quias (quas hic in foramine 
maximo offis occipitis adhae¬ 
rent; videri non poliunt. 

4o. Prolabia , ab Epithelia 
f. integumento decorticata} 

in 

die door het Seef-been paffercnde 
haar komen te verfpreyden, door 
het vlies dat de Neus van binnen is 
bekledende, ais mede totdefrelfs 
Zenuwagtige tepelkens. 

T en tweede, zoo blykt hier ook 
dat de Gefigt-Zenuwen, ook zelfs 
van een vliefjebek leed zyn, daar 
zy nog binnen in de Herfen-pan 
gelegen zyn.; 

Ten derden., Zop ziet men hier 
ook denTregterendat even agter 
der gefeydeGeiigt-Zenuwen haare 
vereeniginge 5 ais mede beydede 
SiaaprSlag-aderen- met een nood- 
waffige ftoffe vervult: En ook on- 
der de zelve het derde Paar Zenu- 
wennadefteliingevan Willifius, 
wiens ftellinge ik volgen zal in ’£ 
op tellen der Zenuwen^jdie door de 
HerfTen panne pafleeren. 

Onder dit gefeyde derde Paar 
doet zich hier ook op , 'het 
vierde Paar Zenuwen , ’t v/elk 
ais fyne draaden nederwaarts af 
hangt. 

Hier nevens ziet men ook zyde- 
lings over de andere ftaan het vyf- 
de enfefde paar5ais mede het feven- 
depaar, ’t welktothet werktuyg 
van 't gehoor gaat, en het aghfte of 
dwalendpaar. 

De refterende Zenuwen kon- 
nen hier niet gefien Verden, we- 
gens het beginfel van ’t Rugge- 
mergh , waar mede het groote gat 
van’t agterhoofds been hier nogli 
befetis. 

Ten vierde 5 De Voor-lippen, 
van haar bekleetzel dntbloot zyn- 

A 2 dc 
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in confpedum venit eorum vil- 
lofitas papillaris , de qua in 
Tlief. III. egi. 

5°. Facies rubicunda, vivs 
^eciem referens. 

N®. I V. Phiala continens 
portionem inteftini Ilei , ita 
dilledam, & prseparatamut 
omnes quatuor tunicsein con- 
Ipedum veniant. 

Not. Tunicam Villofam £' 
quartam ubique adhuc elle 
Gonne»am T unies Nerves, ita 
ut facies pofterior Nervea, an¬ 
terior V illofa fit; ab his depen¬ 
dent Tunica Carnea , qus fi ¬ 
bris rotundis, & Tunica com¬ 
munis > qu« fibris longitudina? 
libus, gaudent. 

Confiderandum prsterea, 
quam luculenter, & diltinde 
iiic cerni poffiint omnes qua¬ 
tuor inteflinorum Tiinics, qux 
tali modo prsparats , liquori 
innatant: imo hsc demonftran- 
di methodus in publicis Thea¬ 
tris , olinifuit inufirata j quam• 
cum primo in ufam revocarem,, 
plures vituperabant, dicentes, 
liocinfolitum abfurdum efle? - 

jam. 

de, zookomtonshierin’tgefigte 
der zelver tepelwyfe ruygte, waar 
van breder is gehandelt in de be- 
fchryving van ’t derde Cabinet. 

Tenvyfde., Het Aangefight 
verbeeldende, wegens deflelfs roo- 

. de couleur, ’t Aangefiglit van een 
levendKind. 

N°. IV. Eenvlesje inzigont-- 
houdeiide een ftukje van de bog- 
tige-darm, ’t welk zoodanig is ge- 
fnedenen geprepareert^ c^t men 
alie vier de vliefen bequaam zien 
kan. 

Aanmerkt ten Eerften , Dat. 
het vierde ofFluv/eel-ruygeTlies y. 

nog alzints vaft zit aan Het ze-- 
nuwagtige vlies, zoo dat men 
het objeft vanvoren befcbouwen- 
de , het ruyge, en vanagterehef 
Zenuwagtig vlies zien kan.. Van 
defe gefeyde vliefen Hangen af de 
twee refterende , namendyk het 
Vlefige-vlies 5 wiens vlefige dra- 
den na de ronte loopen, en het ge- 
meene vlies,voorfien met, draaden,.: 
die na de lengte loopen, 

Verdersis hier aan te merken,- 
hoe klaar en diffindi: aile de vier * 
vliefen gefieii konnen werden, ais 
mendefelvezoo toebereytzynde,. 
in de liqueur komt te hangen : En ■ 
is defe manier van doen op publikc 
Schou-tooneekn voor deze gants- 
ongebriiykelyk geweeft. Soo dat, 
ais ifc dit eerft tc berde bragt,.. 
waarender veele., die met verag- 
tingezeyden,, zulksnoyt gebruy- 
kelyk,.ja onbetameiyk te zyn, maar 

- ' cir 
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jam autem compcrio vitupera¬ 
tores eandem incedere viam, 
videntes impofTibile eile , ut 
innumerae corporis particulae 
in confpeftum producautur, 
flifi liquori inpatent. 

N^.V. Piae matris portio, 
quaeCerebruai immediate inve- 
ftit eum procelTibus fais, qui 
ferpentino reptatu fefe infi- 
nuant inter circumvolutiones 
Cerebri. 

Not. lianc portionem liquori 
Innatare, & nifi hsc ita fiat, 
impoffibile eft tam luculenter 
veram conftirmionem Piae rna- 
tris demonilrare : funtqne Ar¬ 
teriae nitide repiets ceracea 
niaterii rubra. 

N”. VI. Pia mater Cerebelli 
cum fuis proceffibus falcifor¬ 
mibus , qui diftin^le apparent, 
liquori quoque innatantes. Ru¬ 
bet hoc objedtum prae copia va- 
forura fanguineorum repleto¬ 
rum. 

Not. prsterea fiipra dorfum 
f: faciem exteriorem flucfuare 
tunicam Araclinoideam, idque. 
parte, inferiore. 

nu zie ik, dat die zelve Veragters 
vandatdoen, ’t zelve ook begin- 
nen in ’t weidc te ftellen , ziende 
dat het onmogelyk is, zeer veele 
kleene deeltjens te vertoonen, en 
fti ’t gefight te krygen, ten zy men 
de objeften in een vogt komt te 
Bangen. 

Ne.V. Eengedeeltevan’tdun“ 
ne Herflen-vlies, ’t welk de Herf- 
fene immediatelyk omvangt enbe- 
Ideed 5, en dat met deiTelfs-aanhang-" 
fels , dewelke haar Siangh-wyfe 
krommende, haar komen tc zetten 
tuflchen de oftiwindinghen: der- 
HerfTene. 

Aanmerkt, . Dat dit degi in een? 
voght hangt, en ten zy fulx ge - 
fchiet, zoois ’t onmogelyk, dat' 
mendeffelfswaare geftel kan ver» 
toonen; en zyn deflelfs Slag-ade- 
ren zeer net^n konftig vervult met' 
een rood-waffighe ftoife. 

N°. VI. Het diinne HerlTen- 
vlies 5.dt welk het Agter-breyn 
immediatelyk bekieet, met def- ■ 
feifs half-maans-wyfe afhangzels. 
Defe' komen otis mede zeer klaar' 
voor in een voght : Het zelve ’ 
voorwerp is rood wegens de veel» 
heytder opgevulde Slagh-aderen. 

Aanmerkt daar en boven, dat op - 
de rugh,ofFbuytenfl;e op.perviakte ’ 
van.ditvlies, hier en daar, voor-- 
naroentlyk van ondere ook noglr. 
leyt en dryft een gedeelte van het 
der(fe Herffen-vliesr(7K«iV<3 Arach-- ■ 

neMea.) 
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Per hanc tunicam hic nulla Boordit derdevlies, ziet men 
repunt vafa fanguinea, quam- 
tis Pia mater iliis fuperbiat. 

N'’. Vll Phiala in liquore 
continens Lienem humanum, 
cujus Arteria in totum, Vena 
autem ex parte repleta, mate- 
jriaceracea, unde variis in locis 
particulsE cinereae apparent, fc: 
ob defedirurn repletionis Venae.' 
Membrana Lienem fuccingens 
exparterelidaeR. 

Nol 1°. Lienes tam homi¬ 
num, quam brutorum, nullas 
habere glandulas , ficuti hic 
videre ell. 

xo. In Lienis humani confti- 
turieiie, qux in totum vafcii- 
lofa , confiderandurn ; Vala 
Lienem humanum conftituen- 
tia,in extremitate longe efle te¬ 
naciora, quam in brutis. Ita 
ut, extremitates fu ccofae vafo- 
tum non adeo molles, minime 
in aqua fimplici,difIolvi pollint, 
.quemadmodum in variis bru¬ 
tis. 

3o* Texturam fibrofam, qux 
ia Liene vitulino repetitur, 
iieutiquam exftare in Liene 
humano, hic cerni poteil: de 

geen' Bloet-vatjens verfpreyt te 
zjn, hoewel het dunne Herflen- 
viies daar van zeei* rykelyk voor- 
fien is- 

N®.VII. Eenvlesmetvogt,en 
daar in de Mi It van een menfch, 
wiens Slag-ader gehecl en al, en 
deflelfs Ader ten deele vervult is 
met een Roodwaffighe ftolFe, waar 
door op verfcheyde plaatzen defc 
llofFe zigh afch-verwigh ver- 
toond 5 namentlyk van wegens de 
gebrekkelykheyd van de vervul- 
lingh des Aders, en is het vlies , 
dat de Milt bekleet voor een ge- 
deeite daar nogh aan vaft blyven 
zitten. 

. Aanmerktteneerften, Datzoo 
welder menfchen, ais der dieren 
Miiten, gants geen klieren in 
haar onthouden , gelyk hier le 
zienis. 

Ten tweeden, Zoo ftaat ons te 
letteii, dat in’t geftel van de Mik 
der menfchen^ (het welk t’eene- 
maal van vaten is toebereyt) der 
zelver vaten uyteynden veel. tayer 
zyn, ais in de viervoetige dieren: 
200 dat haare fappighe iiyteynden 
niet zoo fagt zynde, geenzints in 
fimpel water konnen werden gc- 
diflblveert jgclyk wel in jtbmmighe 
dieren. 

Ten derden , Zoo zoekt men 
hier te vergeefs, dat dradigh ge- 
weef, ’t welk in een Ralfs Milt te 
zien is, en moet men ’t zelve ,ook 
oordcelen van de gepretendeerde 

en 
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prstenfis cellulis Lienalibus 
idem judicandum. Vide ulte¬ 
rius de hac reRefp. Epift. iV. 

en geimagineerde cellekens, die 
niet te vinden zyn in de Milt van 
eenmenfch. Ziet hier over nahet 
antwQord, ’t welk ik gegeven heb- 
op de vierdc Vooigeftelde brief. 

^N°. Vill. Tefticulus humanus bifedus cum annexis vafis 
fpermaticiS repletis > ut & tunica vaginali. 

Not. Io. Quam numerofae flnt Arteriolae, perTefticulum & 
jam didlam Tunicam, dilleminatae, hic videre licet. 

Vafa fpermatica per Tefticulos repentia , trunculis fuis 
per interftitia vafeuiorum feminalium decurrunt, fobolefque 
lateraliter impertiunt vafculis feminalibus, cum quibus, (ut fu» 
fpicor) uniuntur , imo opinor ultimas arteriolarum extremita* 
tes degenerare, aut murari in vafcula feminalia dida; 

3°. In Tefticuli medio varia ofcula hiantia confpicere ficet 9.. 
quae mihi funt port» , per quas femen, in Tefticulis elaboratum,. 
defertur ad Para{lat'a’s. 

^ N'\ IX. Puellae partes generationis, in liquore cbnfervat^. 
Not.i°, Vagina fecundum longitudinem eft aperta, ut integ¬ 

riora pateant. 
z'®. Spina fuperior demonftrat, imo replet, exitum meatus u- 

rmarii. 
3°. Glitorisdc Nymphae fupradiefum exitum-confpiciuntur. 
4". Spina inferior intrula eft in Os uteri internum, ex cujus fu-^ 

perficie propullulantinnumerae papillae nervofae, unde pars illa 
adeo fenhlis, 

5-. Dicfts Papilla non minus numerofae per vaginae rugas funt 
difleminatae. Parte infima Uterum ipfum, & Phiali inverfa 
Veficam confpicere licet, 

6^. A latere parte inferiore, occurrunt quoque Ovaria; qOa^ 
Taide exilia, ut & dudius ovarii cum fuis fi mbriis. 

No. X. Phiala in liquore con¬ 
tinens ovis afperam Arteriam 
ceracea materia repleram. 

Hic confiderandum quam 
diftindA extremitates afperas 

At- 

No- X.. De Longhe-pyp vati’ 
een Schaap meteenRood-waffighe 
ftoffe opgevult, hangende in een 
vies met voght, waar ontrent te 
confidereerenftaat, hoebyzonder 
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Artecisc, videri poifint in li¬ 
quore. 

No. XI. Pliiala liquore re¬ 
ferta, contineas Venam Por- 
ts, ex vitulo defumpram, quje 
tam artificiofe eft repleta, ut 
ne ultimx quidem extremita¬ 
tes vacus fint reliclct, & lijc 
.confer vats. 

Nor. I». Quod variis locis 
extremitates fuccofs Ven«' 
Portae hic.funt feperat^ variae 
.autem reli(^s. 

xo. Ramuli Vetix Portae adeo 
numerof, 6i in extremitate ita 
tenues funt, ur nemo hoc faci-* 
le crederet, cui nunquam hoc- 
ce objeflum videre contigit, 
nulli enim funt ablati. 

3° In quantum autem difie- 
rantFig. ab Authoribusm Ta¬ 
bulis fuis exprelTae, ab hoc fub- 
jeAo,unicuique videre hic licet. 

N’. XIL Phiala in liquore 
continens .Bracilium Infantis» 
colore vivido prsdirum, in cu¬ 
jus manu continetur Teiticulus 
humanus dilTolutus , repr^- 
fenrans fafciculum hlorum in¬ 
tricatorum. 

N'\XIII. Infantis Caput in 
liquore confervarum > cujus 
pars cranii fuperior eftablata, 
Cerebrumque exemptum , re- 
liflrs arteriis per Piam matrem 

curieus de uytc}mdcii gezi en kon- 
nen werden, alsmeiiT vooi*werp 
in een vogt kont te leggen. 

No. XI. Een vies met vogt, in 
zigh ontlioudende de Poort-ader 
des -Levers, uyt een Kalf, zoo 
curieus opgevult, dat delFelfs uyt- 
terile uyteynden niet ydel zyn ge» 
bleven, en hier ook nogh te zien 
zyn. 

Aanmerkt ten eerilen, Dat op 
zommighe plaatzen de5appighe 
uyteynden van defe Poort-^der ge- 
fcheyden, en op andere plaatzen 
gebleven zyn. 

Ten tweeden.. De tackjens hier 
van zyn zoo menigvuldigh, en zoo 
dunaan haare uyteynden, dat nie- 
mand zulkx zoude konnen geloo- 
ven, indien hy dit niet had gefien, 

' aangefien geen van de zelve wegh 
geraakt zyn in debehandelingh. 

Ten derden, Hoe veelde Figtiu- 
ren,, die de Autheuren in haare 
fchriften afgebeeld hebben, ver- 
fchiilen van de waare gefchapent- 
heyd, fulkx kan men hier nu zien. 

N'^ XII. Een Armtje van een 
kind, levendigh van couleur, 
hangende in een vogt, in wiens 
handje gehoudeii werdeen Tefti- 
cul, zoodanig oiitwonden, dat 
het komt te verbeelden cen bun- 
delverwart gaare. 

No. XIII. Het Hoofdje van een 
kleen kind, in een vies ftiet vogt 
geconferveert, wiens opperfte ge- 
deeltevande Herflen-panne weg- 
genomen is, ook is ’er de HeriTe- 
ne uytgenomen 5 maar .alie de Siag- 
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'6c Cerebrum difperfis. 

Not. Io. Facies admodum 
venufta & formofa , naturali 
eoiore imbuta. 

i®. Arteria ad ultimas extre¬ 
mitates funt repletae & confer- 
vatae j funtque tam numerofae, 
ut nemo fine admiratione illas 
perluftrare queat, 

, 3 o. Ultimae extremitates di¬ 
carum arteriarum, non folum 
capillorum inftar tenues funt; 
verum etiam tomenti tenuita¬ 
tem obtinent, imo dubitandum 
non eft, quin illud tomento- 
fum , arteriis fit continuum, & 
cavum , quoniam eadem rube^ 
dine eft perfufum ,& repletum,, 
inliocobjefto, 

,N°. XIV. Phiala continens 
hominis Inteftilii Ilei portio¬ 
nem, in qua , naturali colore 
perfufa j fefc videndam-exhibet 
iufceptio, id eft, portio Inte- 
ftini, quae in fubfequentem 
portionem fefe infinuat, unde 

' inteftinum, eo loco , plane 
obftruftum, afFedum produ¬ 
cit , qui minus 
dicitur , & non fine tatione, 
Miferere mei, audit, propterea 
quod homines » qui in hoc ma- 

Thef.IV. Ium 

aderen, dewelke door de herffene^ 
en door het dunne herfTen-vlies 
lopen, zyn hier in de holte des 
hoofdsgebleven. 

Aanmerkt ten eerften. Dat het 
Aangefichte zeer fchoon, welbe- 
fneden, en levendigvan couleur is. 

Tentweeden. Niemand en zal 
zonder verwondering konnen aan- 
fchouwen, hoe byzonder veel en 
fyn, de gefeyde Slag-aderen 5 met 
een roodwaffige ftpfFe tot hetuy- 
terfte toe opgevult, haar in dic 
deelen onthouden. 

, Ten derden, de uyterfte uyt- 
-eynden der gefeyde Slag-aderen, 
zyn niet alleen zoo fyn ais hayr des 
hoofds, maar zelfs ais dons, wel- 
.ke -donfighcyd ook fekerlyk hpl 
cncontinueel is met de Slag-ade¬ 
ren, nadienfe hier zelfs rood ea 
opgevultis. 

No.XIV. Eenvlesjemetvogr, 
endaarineenftuk van de bogtigc 
darm van een menfch , Icvendig 

. van couleur^ waar in zeer duyde- 
lyk te zien is, een infchietingh 
van ’t gedarmte, dat is, het eenc 
gedeelte vandedarm is opgetroc- 
ken en gefchoten in ’t volgendc 
gedeelte van ’t gedarmte , waar 
door die darm t’eenemaal op die 
plaatfe is verftopt geworden, en 
werdditongemak, t’onreghteea 
krinkelofdraying van ’t Gedarm¬ 
te geheeten , maar beter is de be- 
namingh van entfemt tt mynder^ 

B aaa- 
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Ium inciderunt, intolerabili 
quidem dolore cruciantur, & 
in mortis periculo verfantur, 

vero inteftina neutiquam 
contorquentur, fed portio una 
inteftini infinuatfefein alteram 
iiiteftini portionem. 

Notandum interim didam 
portionem fufceptam, reple¬ 
tam cfle vermibus circulariter 
politis. 

N ’. XV. Oculus Gallinae in 
liquore contentus,in quo mem¬ 
brana niditans cum fuo mufcu- 
lo Trochleari videri poteft. 

XVI. Placentula huma¬ 
na, quae, fuo Embryone lique- 
fado & abolito, ita ab utero 
comprefla ell, ut nil minus 
quam placentulam repraefen- 
tans , pyri formam acquili- 
verit. 

N“. XVII. Ren foetus imma¬ 
turi, nonnihil difTolutus. 

ASSER SECUNDUS. 

No. XVIII Allin$ Caput 
V Tofleum. oflea 

corona in fummitate praeditum, 
in cujus medio peculiaris am¬ 
pla cavitas reperitur, quae com- 

muni- 

aangefien de menfchen in dcfe qua. 
le vervallende , met een onlydely- 
Ice pyne aangetaft werden , ja in 
gevaar des levens geraken : egh- 
ter zoo ifTer geen exempel van, dat 
’t gedarmte ais dan omgedraayt 
werd 5 maar wel dat het eene in ’t 
andere komt te fchieten. 

Aanmerkt daar beiievens, dat 
dit ingefchote ftukdarms vol van 
wormenzit, hoepels-wyfe na de 
rondte omgedraayt. 

No. XV. Het Oogh van een 
Hoen, leggende in de vogt, waar 
in tezien zyn het oogll-blickende- 
vlics met deilelfs katrol-ipiertje. 

No. XVI. EenkleennageDOor- 
te, welk een Vrouw ^gegaan 
is i en waar in hetbyfterkleen en 
teer fchepzelke is komen te ver- 
gaan, voor datfe de nageboorte is 
quyt geworden, waar op dan de 
Nageboorte van de Lyfmoeder 
zoodanigh is geperft geworden, 
dat het niet minder, ais een Na¬ 
geboorte gelykt, maar de forme 
van een Peer aangenomen heeft. 

No. XVII.De Nicr van een on- 
voldrage fchepzelke , eenigzints 
ontdaan en los gemaakt. 

De TWEEDE PLANK. 

N". XVIII-TTEt Doodshoofdje 
Xilvan een Henne, 

opwiens bovenfte een ronde, en 
beenighe verheventhevd gevon- 
denwerd, kroons-wyle,vanbin- 

nen 
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municat cum cavitate capitis 
naturali. 

N". XIX. Phiala in liquore 
continens foetum humanum 
immaturum, iv circiter men- 
fium > decumbentem fub por¬ 
tione membranas Chorii foetus 
ovini, per quam innumera va- 
fa fanguinea, repleta ceracea 
materia, funt di&minata, eft- 
quefexus mafculini, hujus in- 
fcriptio eft: 
PRIMA, QUiE VITAM DEDIT , 

HORA CARPSIT. . 

N°.XX. Infantis Os petro- 
fum, in quo ftapes fitum natu¬ 
ralem occupat. 

Not. 1°. Hoc ofliculum quod 
ftapes dicitur,membranula,feu 
perioftio, efle obdu(ftum, per 
quam vafcula fanguinea hic vi- 
funtur difperfa. 

r . Di<ftum ofliculum loco 
fuo continetur peculiari liga¬ 
mento , id quod hic luculenter 
apparet. 

No. XXI, Thymus huma¬ 
nus nitide in liquore conferva- 
tus, cujus bifurcationem hic 
videre licet. 

N".XXn. Oflis Petrofi hu¬ 
mani Cochlea & Canales Of- 
fei, artificiofiflime prasparata, 6c in liquore confervata. 

nenhol, en met de holligheyd va^ 
’t hoofd correfponderende. 

N®. XIX. Een onvoldraghc 
Kindjevanomtrent vier maanden 
draghts, ’t zelveisgelegenineen 
voght, en over het zelve is ge- 
ftrekt een ftuk van ’t vlies Chorion 
van een Schaap, ’t welk met ontel- 
ba^e opgevulde bloet-vaatjens 
voorfien is. Het zelve is van dc 
mannelyke Sexe , endeflelfsOp- 
fchriftis, 

’T SELVE UUR GAF, EN BE^ 
NAM MY WEDERTLEVEN. 

N°. XX. Het fteen-been van 
cenjonghKindj waar in het fte- f el-reepje fynnatuurlijke plaatzc 

efit. 
Aanmerktteneerften, Dat dit 

ftegel-reepje met een been-vliesjc 
omvangen is, waar door heen men 
ziet loopen menightc van opge^- 
vulde Slag-aderkens. 

Tentweeden. Dat dit Beentje 
in fijn natuurlyke plaatze gehou- 
den werd , door een byzonder 
bandje , kan men hier klaarlijk 
zien. 

N®. XXI. De Sweferik van een 
Menfch zeer eurieus in een vogt 
bewaart, wiens natuurlijke fply- 
tingh in twee deelen, men hier 
bequaam zien kan. 

N".XXII. Het Slakke-huyskc 
uyt’tSteen-been van een Menfch 
met de beenighe canalen , dewelkc 
zecr konftigh zyn geprepareert, 
en in een voght geconferveert. 

B z N. 
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N°.XXin. Phiala in liquore 

confervans viri adulti Mam¬ 
mam cum Papilla, 

Nor. 1°. Quam exigua illa 
fit, ubi omnis pinguedo eft a- 
dempta^hic videre eft. 

2o. Dudus laftifcri poft pin¬ 
guedinis ademptionem , ita 
funt contrafti ^ ineraflari & in 
fe convoluti, ut ipfa Papilla, 
Mammae molem non raro fupe- 
let, id quod hic videre licet. 

Noli: quoque credere Le- 
<ftor. Benevole , Mammas 
vetulae macilentae aliter elle 
conftimtas , nam fi dudusla- 
^i:iferi majftmam Mammae mo¬ 
lem conlfituentes pinguedine 
deftituantur , eodem modo in 
fe contrahuntur,ficuti hic vide¬ 
mus in Mamma virili; Mi du- 
ftus laAiferi tempore gravidi¬ 
tatis & lavationis in magnam, 
molem fefe extendunt, In Ve- 
fica urinaria hominis fani, fae- 
pillime obfervamusj fibras ita 
contrahi, ut Vefica urinaria^ 
poft redditam urinam , nucis 
juglandis molem haud fupereti 
hac autem ab urina affluxu in 
tantam denuo fefe extendit ca¬ 
pacitatem Sl magnitudinem, ut 
urina reddita maturam fere re¬ 
pleat, ira, ut adeo mirum non 
fit,, duVus laVifcros ita con- 
^lij,cumQtiQfifint. ] 

No. XXIII, Een vlesje met 
voght, waar in te zien is de Borft 
van een bejaard Man, met defleifs 
Tepel. 

Aanmerht ten eerften, Hoe zeer 
Icleen dezelve is, wanneer al het 
vetweggedaanis, 

Ten tweeden, de Mellc-canaa- 
len, zyn, na’t weghdoen van’t 
vet, zoo .zeer ingetrocken,-dat de 
Tepel,. desBorftsgroote dikwiis 
komt te overtreffen „ gelyk hier te- 
zien is. 

Wilt ondertuflchen Waardige 
Lezer niet denken, dat het met de. 
Borft van magere ouide Vrouwen: 
anders is gelegen : want het vet 
verteert zynde, zoo zyn de Melk- 
canaalen, die ’tgrootftegedeelte 
van de Borft uitmaken, ook zeer 
ineengetrocken, gelykmen hier 
ziet in de Borft van een Man. 

Defe Melk-canaalen ,. zetteti ^ 
haarbyfteruytten tyde vanfwan- 
ger gaan, en ais de v rouwen zuy- 
gende Kinderen hebben; Men ob- 
ferveert dikwiis dat deWaterblaas 
van een gefbnt Menfch, na ’t ont- 
laften van ’t water de groote yan 
een Gcker-noot niet komt te over 
treften (wegenshet inkrimpen der 
fibren) en dat defe wederomdoor 
den toevloet van ’t; water,. zigh 
zoodanigh komt uyt te zetten, dat 
by na een waterpot, ’t zelve ge- 
loft zynde, kan vervullen : zoo 
dat het zpo wonderlyk niet is, dat- 
de Melk-canaalen Buyten de tyd 
van Melk-makingh, zoo zeer ko-^- 
menintetreckem 

m 
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N°. XX! V. Phiala in liquo- 
'tc continens hominis Membra¬ 
nam Tympani, cui cohaeret & 
anneditur malleolus. 

Not. Per di<5Iam membra¬ 
nam multa corpufcula rotunda 
funt difleminata, quae Glandu¬ 
las mentiuntur , & mihi nil 
funt nifi vafcula fanguinea ob- 
ftruda , quemadmodum fieri 
videmus in aliis corporis par¬ 
tibus. 

N“.XXV. Olli culum Incus 
cum annexo Ofliculo quarto & 
rotundo j illa funt confervata 
in liquore, ut diftindius appar 
reat, di^um quartum omcu- 
Ium, peculiare efie officulum 
inter ftapedem & incudem fi- 
tum, quibus o(ficulis membra? 
nularum ope connectitur. 

In Offibus exficcatis haec Sc 
innumera alia non pofiunt lu¬ 
culenter demonftrari,& haec eft 
ratio^ quodcanto labore &fum- 
ptu, fufceperim a multis an¬ 
nis objefta millena in liquore 
confervare:. 

N \ XXVr. Auricula Iiomi^ 
nis adulti, in liquore refervata, 
vitae fpeciem referens. 

N°.XXV1I. Phiala conti¬ 
nens inteft i nuta foetus immatu¬ 
ri ; horum vafcula per inteflina 
(diiperfa, variis locis funt re- 

pleta- 

XXIV. Een vlesje met 
voght, in zigh onthoudende het 
Trommel-vliesje van een Menfch, 
waar aarthet hamertje nog vaft zit. 

Aanmerkt :: datdoorditgefey? 
de vliesje veel ronde lighaamtjens 
zyn verfpreytdewelke kleene 
kiiertjens verbeelden te zyn, maar 
ik houde defelve ivoor verftopte 
bloet vaatjens ', gclyk men zulks 
in andere deelen des iighaams ook 
veeltyds ziet.- 

N». XXV. Het Aanbeeltje, mct 
het aangehegte vierde en rondc^ 
beentje van ’t gehoor, defe zyn in 
eenvGgtbcwaart , ten eyndemen. 
bequamelijk zoude konnen ziengs 
dat het geieide vierde beentje, een 
byzonder Beentje is zittende tuf- 
Ibhen het Aanbeeltje en het Ste-- 
gel-reepje, waaraan het door vlies- 
jens is gehegt: 

Defc en ontelbaare atidefe zaa- 
ken konnen zoo dillindt niet ge- 
fien worden, in gedroogde been- 
derkens en.dit is de reden datik 
met zoo veel moeyte en onkoften 
duyfende van voorwerpen in een 
vogt kom te bewaren. 

, N”. XXVI. Het Oo-r vaneen^ 
bejaart McnfcH , ’t welk in een > 
vogt bewaart zynde 5, nu nogh 
fchyntteleven; 

N«.XXVII, Een vlesje waar' 
in te zien zyn het gedarmte van 
een onvoldrage Vrugtje defc 
haare bloet-vatjens j door-t ge¬ 
darmte loopende,zyn op verfchey-- 

^ B 3; , d©.' 
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pleta ad ultimas uf(^uc extre« 

mitates. 

N . XXVIII. Foetus nuper 
nati Os fquammofum , cum 
annexis Membrana Tympani 
& involucro extimo, de quo in 
praecedentibus Tliefaur. men¬ 
tionem feci. 

Not I®. Involucrum exti¬ 
mum a Tympani Membrana 
hic efle feparatum,excepto uno 
loco, ubi adhuc cohaeret. 

t,o. Ab hoc involucro, ope 

capilli, dependet totum ohje- 
ftum. 

N°. XXIX. Placentula fu- 
perftes per aliquot tempus in 
utero, poft Embryonis exclu- 
fionem vel liquefadlionem, 
unde temporis fucceflu ita eft 
comprefla & indurata, ut »^^4« 
fpeciem referat; ficuti&olim 
pro habita fuit, aft perpe¬ 
ram. 

N®. XXX. Foetus recens na¬ 
ti Vefica urinaria, in liquore 
confervata, Sc aperta. Hujus 
facies interior, hic fada eft 
exterior, ut interiora pateant: 
parte fuperiore, munita eft fpi- 
na, quae indigitare videtur fo¬ 
ramen , quod in fundo Veficje 
foetuum, ut plurimum, fi non 

de plaatze zoodanigh vervult, dat 
felfs de uyterfte uyteynde nietlc- 
digzijngebleven. 

XXVIII. -Hetfchub-wyfc 
been van een jongh geboore Kind- 
je, metdeflelfs Trommel-vliesje, 
en buytenfte bekleetzel, waaryan 
mentie gemaakt heb in de voor- 
voorgaande befchryvinge myn^ 
Cabinetten. 

Aanmerktteneerften, Dathet 
gefeyde buytenfte bekleetfel, by 
nageheel van my afgefcheydenis, 
van ’t Trommel-vliesje, alleen is 
*’t op eene plaats nog daar aan ver- 
eenightgebleven. 

T en tweedenjdat dit voorwerp, 
aan een hayrtjc, in dit vlesje 
hangt. 

N^^.XXIX Een nageblevemoer- 
koekje, ’t wdk eenighe tyd ia de 
Lyf-mpeder is blyvenzitten, na 
dat het Schepzeltje gefmoken of 
vergaanwasjwaar door hetmoer- 
koekje zoo is geperft , gedrukt en 
verhard 5 dat het een alzoo ge- 
noemde Zuyger gelyk fchynt te 
zyn, en heeft men voor defe dit 
ook t’onregt een Suygergeheeten. 

N°. XXX. De Blaas van een 
jongh geboore Kindje, welkeop- 
gefnede zynde in een voght be- 
waardwerd ; defe haare inwendi- 

he oppervlakte is. hier nu oUige- 
eert zynde, de uytwendighege- 

wordon ; zoo dat wynu hier het 
inwendighe gcftel bequamclyk 
konnen zien.Het bovenfte doorn- 
tje wyft ons een gat aan 3 ’t welk 
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femper , reperitur , & urachi 
olculum coecum dici poflet. 

Dico foramen ccecum, quia 
Vefica inflata aerem non ad- 
imrtit ad peculiarem, ita di- 
ftam, membranam Urinariam, 
nunquam revera in homine de- 
monftratam , quanrumvis in 
variis figuris ad naufeam ufque 
exprefiam. Multoties experi¬ 
mentum feci in fmru humano, 
nunquam autem admifit aerem 
nitra digiti minimi tranfyerfi 
altitudinem. 

No. XXXIPbrtio Pinnae Ba¬ 
lenae, in qua Papillae cutaneae 
luculenter vifuntur. 

XXXII. Ovum GalH- 
naceum fruftum Da^lyli ma¬ 
gnitudine & forma referens. 

N«. XXXIII. Pueri intefti- 
ni Jejuni portio, cujus fuperfi- 
cies interior, hic fa8:a eft ex¬ 
terior, ut Juga, Tunica Vil- 
lofa ,& ita di(ftae Glandulae con- 
fpicerentur. 

Not. Hic corpora quaedam 

ro- 

het mondeke is van de Urachus, 
of Pisvat 5 ’t welk in de grond van 
de Blaas veeler Kinderen zit, zoo 
langh, zy in ’s Moeders lighaam 
gehuysvefl; werden. 

Ditcanaaltje Zou menmetregt 
mogen noemen het blinde canaal- 
tje van de Blaas , ik zegge het blin¬ 
de canaaltje, om dat defe Water- 
blaas opgeblafen zynde, de wind 
nict door laat tot het alzoo ge- 
naamt Water-vlies , het wel- 
ke in der daad van niemand oyt 
is aangewefen in ’s Menfchen lig- 
haam, hoewel men ;het ;Zelve tot 
Walgens toe in verfcheyde Figuren 
afgebeeld ziet.. Jk jieb defe zaak 
menigmaalonderrogt , maar noyt 
ih jong geboore Kinderen bevoii- 
den, dat de wind .door de Blaas 

‘ heen gaat tot zo een -pretenfe vlies- 
ke 5 want de wind gingh niet ver- 
der ais een pinfc breet hac^h.; 

N«. XXXI. Een ftuk van de 
Vinne van een Walvifeh, waar in 

. de Vel-tepeltjes Idaar te,zien zyn. 

N^XXXII. EenHoenderEy, 
verbeelende in groote-en gedaante 

. de vrught van een Dadei ' 

No.XXXIIL Eenftulcyaneen 
Kinds nughteren Darm , wiens 
buytenfte Dppervlakte door om- 
keeringhe hier nu is gcworden dc 
binnenfte, ten eynde men in de- 
zelve zoude mogen zien alie delaj:» 
wyze verheventheden, ais mede 
het fluweele Vlies , en de alzoo 
genoemde Darms-klierkens. 

Aamnerkt hier cenighe ronde 
lig. 
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totunda extra fuperficiem pro- 
pullulare, capitis acicuis ma¬ 
gnitudine; funtque ita didlae 
OlanduljB intcflinocum folita- 
d». 

mXXXiV. Gemina Veim 
Umbilicalis foetus Balsense.qus 
mihi allatus eft ex Groenlan- 
dia Anno I70X. . 

Not. Didam Venam gemi¬ 
nam efle non folum extra ab¬ 
dominis cavum , id quod in 
corpore foetus vitulini familia¬ 
re, fed intra cavum:a1>dominis, 
anteauam autem hepar appro¬ 
pinquaret illas una s efle;, in¬ 
veni. 

N«. XXXV. Phiala in liquo- 
^ fe confervans, utrumque Re¬ 
nem. foetus immaturi quorum 
ruperficies admodum injequa- 
lis, unde ex multis glandulo- 
fis corpufculis videantur con- 
ftituti, Sl ho c in omni fcetu fa¬ 
miliare eft^ 

XXX VI. Phiala , in 
qua refervatur utraque Oculi 
Palpebra.In iis luculenter con- 
^icienda fefe exhibent, utrum- 

, que foramen Lachrjmale nec 
. non pfcula, in Palpebrarum 
limbis hiantia, per quae humor 
promanat, de quojam nihil di¬ 
cere confultum duxi. 

Not. 

lighaamtjes uyt de oppervlalcte uyt 
te puylen , van groote , kleene 
fpelde hoofdjens gelykende, en 
dit zyn de alzoo genoemde eenzaa- 
me Darms-kliertjcns. 

N°. XXXIV. Een dubbeldc 
'Navel-ader vaii een jongh Wal- 
.visje, ’t welk my uyt.Groenland 
.isgebraght 1702.; . ; 

Aanmerkt dat defe Navel-ader 
niet alleen-dubbelt was buyten den 
buyk van ’t Walvme, ’t welk in 
Kalveren gemeen is , maar ook 
was fy dubbclt binnen in de buyk; 
edogh eef datfe tot in de Lever 
gingh , vereenigde fyhaaronder- 
lingL , ; 

N«. XXXV. Een vlesje met 
voght, waar in beyde de Nieren 
van een onvoldragne Vnig^t be- 
l^aart wefden, en is def zdyef op-. 
pervlaktezeeroneiffen, zoo datfe 
ais vah klene klieren te zamen ge- 
Jdelt fchynen te zyn, en zUlkx is 
gemeen aan zoo tedere fchcpzel- 

■fens. V V 
N<>v XXXVL Een vlesje ■mrt 

beyde de Oogh-fcliellen van eeii 
kind, indewellte men‘klaar zien 
kan beyde de Traan-llippen, als- 
mede de gapende fnondekens der 
Canaaltjeps, waar door eenighc 
vogt pafleert, waar van ik tegen- 
woordigvGorgenomenheb, niets 
te zeggen. 

Aan- 
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Not. Prseterea per Palpe- 
brx fuperficiem internam plu¬ 
rima . Papiilofa corpufcula 
propuliulare , qus non tam 
Hiftindte in conipe^lum venif- 
Eent, nifivafafanguinea cera- 
cea materia fuillent repleta. 

Dida corpufcula fenfam 
■exquifitiffimumfuperficiei in¬ 
teriori palpebrarum exhibent, 

N». XXXVII. Tunica vil- 
lofa Inteftini jejuni hominis, a 
Nervca in totum feparata, Sc 
liquori innatans. 
' Ifthaec autem hic iiohis oc« 
currit rubicunda, propter ya- 
fbrum repletionem ceracea 
materia rubicundi, unde ru¬ 
bedinem quoque induit : In 
ftatu autem naturali cinerei 
eft coloris didla tunica, nifi 
in corpore vivo inreftina 
inflammatione infe flentur, 
tunc etiam dida tunica rubi- 
cundiffima apparet, a nimia 
fanguinisftagnantis copia; & 

• fic cogitandum quoque de no- 
flro objed:o; repleveram enim 
vafa mefaraica ad extremum 
ufque, ceracei materia rubra, 
unde integra inteflina fumma 
rubedine erant perfufa, Sc 
per confequensTunica villofa. 

N°. XXXVIII. Phiala in 
liquore confervans Coflam 
foetus , a liquore acidiore ita 

Thcf.IV. mol- 

Aamnerkt daarenboven , dat 

door de binnenfte oppervlakte 
zeer veel tcpelagtige lighaamtjens 
ujtkomentepuylen, dev/elke ik 

niet zoude gezien hebbe, ten waa- 
re de Bloed-vatjens met een rood- 

■waffighe ftoffe vervult waren ge- 

weeft. 
Defe gezeyde lichaamtjens ma- 

ken dc binnenfte oppervlakte, der 
Ooghfchelle zeer gevoeligh. 

N°, XXXVII. HetRuygeoff 

Fluweele vlies van de Nughtere 
darm, gantz en gaar van ’t Zenuw- 
agtighe vlies a^efcheyden, en rn 

ecn vleffie met voglit gehan- 
gen, enkomt onshet zelve voor 

rood van couleur, v/egens het op- 
vullen der bloedvatjens met een 

roodwaffighe ftoffe; maarin een 

natuurlyke ftaat is dit vlies graauw 
couleurigh, ten waare het gedarm- 
te in’t leven met ontftekinghe 
aangedaan \vi erd, ais dan zoo ve.r- 

toond zigh dit vlies ook zeer rood, 
wegens de veelheyd van ’t bloed, ’t 

geen daar dan in zyn cours verhin- 
dert werd, en zoo mede moet men 
de zaake confidereeren in dit ons 
veorwerp : wantikhaddebloet- 

vaten van ’t darm-fcheyl tot het 
uyterfte toe vervult met de ge- 
feyde ftofFe , waar door het ge- 
feyde gedarmte zeer rood v/ierd, 
pnbygevolgook ditgefeyde ruy- 
ge vlies. 

. No. XXXVIII. Een vleffie met 
vogt waar in te zien is een Ribbe- 
tjevan eenonvoldrage kindje, ’t 

welk in een Zuuragtighe voght, 
C zoo 
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mollificaram, ut nodum fece¬ 
rim in illa. 

N®. XXXIX. Postus humani 
Auricula, in qua meatus au- 
ditorii cartilagineas interru¬ 
ptiones luculenter confpi- 
ciuntur. 

N°, XL. Phiala in liquore 
refervans Embryonem huma¬ 
num , cujus Placentula prodi- 
giofe magnitudinis , Embryo 
contra tam exiguus, ut Cucur¬ 
bitas femine longe minor fit. 

Not. lo. Funiculus umbilica¬ 
lis duas circiter unicas longus, 
circa abdomen tam cralTus, ut 
Embryonis craflitiem fere ad- 
asquet. 

Manus , pedefque , in- 
ftar indigeftas moleculae, cap i- 
tis aciculas minoris magnitudi¬ 
nem et formam reprsfentant. 

Caput, magnitudine cae- 
tera fere adsquat. 

4°. Nemo facile dixerit, cu¬ 
jus astaris Embryones fint, cum 
nobis traduntur, nonnulli enim 
magnitudine lente, alii citius, 
procedunt, & ex matre illud 
vix quis expifcari poflit. In¬ 
quirendum hoc elfet ex iis, 
quas, diftinde punclum tem¬ 
poris, quo conceperint , no¬ 

runt 

zoo zagt en buygzaam is gewor- 
den, dat ik ’er een knoop in gelegt 
hebbe. 

N®. XXXIX. HetOortjevan 
eenkind, waarirideverdeelthed-i 
den van ’t kraakbenigh deel des 
gelioor-gats, klaar aangewezea 
werden. 

No.XL.' Eenvleflie metvogt, 
in zigh onthoudende een zeer 
kleen Schepzelke van eenmenfch, 
wiens na-geboorte ongelooflyk 
groptis, het Schepzelke daaren-- 
tegen is veel kleender dan het zaad 
van een Cauwoerde. 

Aanmerkt ten eerllen, Dat het, 
Navel-ftrenghetje ontrent twee 
duyiiibreedlangh, en ontrent het 
buykje by na zoo dik is ais het 
Schepzelke zelfs. 

Ten tweeden, De Hantjens en 
V oetjens ais rouwe en onvolmaalt- 
te klomptjens,verbeelden in g'fPo- 
te, en formejkleene fpeldehcJofd- 
jens. 

Ten derden , Het Hoofdje is 
byna in groote al de reft van ’t 
Schepzeitje gelyk. 

Ten vierden , Niemand ifler, 
dk met zekerheyd zeggen kan,vaii, 
wat ouderdom aeze zoo zeer klee- 
ne Schepzelkens zyn, ais zy ons 
ter hand werden gefteld, aange- 
lien zommighe zeer laiigbfaamjjan* 
dere zeer ras in groote toenemen, 
enbefwaarlyk isditakoos uytder 
moeders mond met zekerheyd te 
vernemen ; zulkx moft men hoo- 
ren uyt de mond van zoodanighe 
vrouwen , dewelke diftinftclyk 

%ltoos 
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Euntj &lioc perfcrutari iione- 
ftasnon percaittic. 

Infcriptio talis eft, 
QUANTULA SUNT HOMI¬ 

NUM CORPUSCULA» 

ASSER TERTIUS. 

T^^.XLI 
1 tinemrportio.Ve- 

nz Pulmonalis repleta?, cujus 
extremitates longe piures, 8c 
aliter difpofita? funt, quam alii 
in figuris fuis demonftrant. 

Not, Quod ultims extre- 
taitates fuccofae, ubi loci mol¬ 
litiem acquirunt vafa, hic vi¬ 
deri poffint. 

N“. XLII. Fmtus humanus, 
quacuor praeter propter men- 
fium, albiffimus, ultra trigin¬ 
ta annos, ni fallor, i me in 
liquore confervatus , adhuc- 
dum litum talem fervans, quo 
utpiurimum in utero materno 
fitifunt foetus, & quamvis pri¬ 
mi fronte vifus ,raafculini vi¬ 
deatur fexus, tamen fequioris 
efl, id quod in omnibus foeti- 
bus humanis, fexus foemin: ea 
2tate, repetitur. 

Hujus inferiptio efl:; 
QUA VIVAMUS. VIVERE 

DESINIMUS. 

N. 

altoos -weteu de punt destyds van 
haar pntfangen, en zulkx al te nau- 
keurlgh te onderzoekenlyd, de 
eerbaarheyt niet. 

Deflelft opfchrift is. 
HOE GERING IS ’S MEN- 

SCHEN BEGIN ! 

DE DERDE PL AMCK. 

Ng. XLI. C En gedeelte vaa 
Er des Longhs-ader 

opgevult, wiens fyne takkjens 
duyfcnt maai meer in getal, en 
ook andersgefteltzyn, alsandere 
die in haare figuuren afFgebeek 
hebben. 

Aanmerkt > Dat hjer de uyterilc 
fappighe uyteynden (daarfe haar 
fagtigheit aariemen) hier Lonnen 
gezien werden. 

N^. XLII. Een onvoldraghe 
kindje van ontrent vier maanden 
dragts, ’t welk zeer wit , en vaa 
my meer ais 3 0 Jaaren langh ^na 
myn onthoud j. in een voght be- 
Tfp^aart is j ’t zelve heeft apgh fync 
aatuurlyke fituatie offpp^ftuia*, 
"welk de Sehepzelkciis meeit in 
s’moederslyfhebben, en hoewd 
mendit indeeerfte opflagh van’4: 
Goghvooreenknegtje zoudeaan- 
fien , zoo is ’t nGghtaaseen meys- 
ke, en heeft zulkx plaats in alie 
meyskens van die Guderdom: 

Deflelfe Gpfchrift is. 
VAN DIE TYD AF DAT WY 'T 

LEVEN ONTFANGEN ; ZOO 
ZETTEN WY ONS WEDER 
TOT HET STER VEN. 

G a N. 
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No. XLIII. Foetus humani 
Tingua cum faucibus. 

Not. I®. Hic luculenter coti- 
fpici polTunt vix ad llonia- 
chum , ut&ad Pulmonem, & 
quo ritu, in cibi et potus, de¬ 
glutitione , Epiglottis introi¬ 
tum ad Pulmonem claudat i ne 
pulmonem intrent. 

Did:£ partes tam rubi¬ 
cundi coloris funt, ac fi jam- 
|am e corpore vivo excihe 
eflent. 

N^.XLIV. Cor & Pulmo 
foetus humani, in liquore con- 
fervata, & naturaJi colore 
perfufa, 

Not. Io. Hic oppido quam 
beneluftrari pofliint rami Ar- 
teriofi per Pericardium diftri- 
buti, maxima parte oriundi 
ab Arteria Mediaftina. 

a». Quo modo diefis Arte^ 
tiolx ulterius dilleminenrur 
per portionem Diaphragmatis, 
qux hic fuperftes eft , in hoc 
obje^o » videri quoque potefl., 

N°.XLV. Phiala in liquore 
retinens foetum humanum, fex 
circiter merifium,dextra ferens 
ramulum Murumja Pifonis, & 
in.d.orfo gerens Placentam ute¬ 

rinam 

N. XLIII. De Tongb van een 
jongh geboore kindje iiogh aati 
het agter werkj e vaftzittende. 

Aaiimerkt ten eerften, Datmen. 
hier evident de wegen zien kaii, 
waar door fpys en drank na de 
Maagh, cn' de lugt in en uyt de 
Longh gaat, alsmede op wat wyfe 
in 't doorfwelgen van fpys en 
drank het klapje van de ftrot ge- 
floten werd op dat het voetzel 
niet na de Longh zoude gaan. 

Teh tweeden , Defe gefeyde 
partyenzyn zoo rood, alsoffde^ 
lelve eerflr vers uyt het lighaam 
waren gefneden. 

N°. XLIV. Het Herte en 
Longh van een jongh geboore 
kindje, leggendeineenvogt, le- 
vendigh rood van couleur. 

Aanmerkt ten eerflen, Dat men 
hier .zeer wel zien kan de Slag- 
aderkens,die door het Herte-falcx^ 
keverfpreyt zyn, dewelke meeft 
haare.ooripronk hebben van de 
Slag-aderendes middel-fchbts. 

Ten tweeden Zoo kan men 
hier ook zien, hoe defe flag-ader- 
kens haar verders komen te ver- 
fpreyden door een gedeelte van’£ 
middelrift, ’t wclk hier nogh aan 
vaftgeblevenis. 
. N^^. XLV. Een vies met vogt,. 
waar in bewaart werd een Icindje 
van omtrent fes Maanden dragts,. 
houdende iiifyn regter handje een 
takje van dat Pafhe-bloems gewas, 
’t welk de . Pifo befchryft met 
dc uaam van Mn-rucuja, ook draagt 
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rinam; Caput autem ioco ca¬ 
pitii tegitur membrana Chorii 
porci,in qua nonnulla acetabu¬ 
la vifuntur, capitis acicute ma¬ 
gnitudine, 

Hujus infcriptio eft: 
CHARONTIS UNDA SCILICET 
OMNIBUS. QUICUNQUE TEB.- 

MUNERE VESCIMUR, 
ENAVIGANDA , SIVE’REGES, 
SIVE INOPES ERIMUS CO¬ 
EO NL 

N°. XLVi. Phiala ficca, iil 
qua videre licet inteftinula te¬ 
nuia fmtus vitulini,proprio me- 
fenterio cohaerentia, & inflata : 
funtque vafcula Arteriofd arti- 
ficiofe repleta ceracea materi^ 
flavi. 

N”.XLVir. Oculus huma* 
nus in liquore confervatus, 
hujus autem mufculi feparati 
funt,vafaque Arteriofa repleta. 

mXLVIII. Phiala ficea, 
& in ea Ovulum gallinae, ex 
Ovo gallinaceo , exemptum: 

N^XLIX. Tumba parva, 
ex ligno iuglandis confefta, 
cui incumbit foetus humanus, 
fCptem circiter menfium, ab¬ 
hinc annis circiter quadraginta 
Balfanio condituSj& lapidis in? 

het op zyne fchouderen het Moer- 

koelcje. 

Het hoofdje is bedekt met het 
vliesje Chorion van een varken j 
waar in eenighe holle en nappj es- 

wyfe lighaamtjensgezien konnen 
v/erden, dewelke JlcetabuU gehe- 

ten v/erden , dezelve zyn niet 
gl'ooter ais fptlde lioofdjens. 

DelTelfs opfchrift is. 
ALLE INWOONDERS DES 
AARDRYKX, HETZY ARM, OF 
RYCK , KONNEN CHARONS 
BOOTNIET ONTGAAN.- 

N^ XLVL Een drooghglas 

met het dunne gedarmte van een 

zeer kleen kalfje, Awelk aah 

haar eyge darm-fcheyl nogh vdft- 
zittende jOpgeblafen, en haar flag^ 

aderkens zeer konftigh vervul t 

Zyn met een roodwaffighe ftoffe. 

N°.XLVn. Een menfche Opg, 

leggende in een vdgt, wiens fpier- 

tjens gefepareert, en de Slag-adet- 

kens opgevult zyn. 

N°. -XLVIII. Een - drbogh 
glaasje waar in te zien is een zecr 

kleen Eytje van een hoen, ’t welk 
U3A een grooter hoender ey ger 

haakis.' 

N°. XLIX. Een kleene Tom- 
be van Noteboome hoiit, waar op 
gelegen is een kindje van bmtrent 
feven Maanden dragts, van nu on- 
trent over de veertigh Jaaren fteeii 

hard gebalzemt, op dat het eeuvve 
■ C.-J langb. 
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ftar induratus, ut multa per fe¬ 
cula confervari pofljt. 

Not. I®. Hanc balfamandi 
methodum ante quadraginta 
annos efle inventam , antea 
enim neminem noveram qui 
tali methodo corpora confer- 
vabat. Poftea vero nobilio¬ 
rem inveni methodum , qua 
corpora humana (ut domi non 
folum , verum etiam publice 
aliquoties vifui expofui) viven¬ 
tis ipeciem referunt. Hoc au¬ 
tem corpufculu.m lapidis inftar 
quidem induratum, aft rugis in 
totum non eft dellitutum, ne¬ 
que viventem reprsfentat foe¬ 

tum. • 
Veftenofturna indutum 

hoc corpufculum, tegitur prs- 
terea membrana Amnios foetus 
vitulini, cujus Arterias funt 
repletx, &Iioc, locoalicujus 
integumenti ferkei fimbriati. 

Infcriptio talis efi;. 
AB UTERO AD TUMULUM. 

Huic foetui adflant duo 
fceleta fcetuum humanorum, 
funtque gemellorum fceleta, 
feptem circiter menfiam. 

Horum unum capiti corpo¬ 
ris baifamati adftans, finiftra 
gerit loco ftrophioli portionem 
Omend,, quafi lachrymansQr 
culi orbita admovet, 

Ea 

kngh b]>n4c;bewaart werden. 

Aanmerfetten cerllen, Datdefc 
manier -van balzemen voor vea- 
tigh/aaren uytgevondenis, wanj 
voor die tyd was my niemand be- 
kend, die defe methode gebruyk- 
te, edogh naderhahd heb ik een 
veei deftiger manier en vyfe uyt- 
gevonden , waar door ik de lig- 
haamen yan de menfche foodanigh 
kom te balfemen, datfe na veek 
Jaaren nogh fchynen te leven, ge- 
ly k ik fulks niet dleen thnyne huy- 
fe, maar zelfe oofc eenige reyze 
publikelyk getoont heb. 

Dit lighaamtje is wel fteen hard 
gewGrde%maa,r ’t zelve is niet t’ee- 
nemaalzonder rmapels , ook ver- 
toont’t geen levendig SchJ^zelke, 

Tentweeden, Dat het met een 
nagt gewaadje bekleet is, enover- 
dekt met een vliesje Amnios ge- 
heten en dat uyt eenSchaapje,,door 
het zelve loopen byfter veel roode 
opgevulde Slag-aderkensjcndatin 
piaats van eenig grijorduurtzyde 
o verfpreizekjcjdefl^ opfchrift is, 

VAN ’S MOEDERS LYVE, 
TEN GRAVE. 

Agtcr dit lighaamtje ftaantwee 
geraamtens van kinderea' mede 
van ontrent fevenMaanden dragts, 
zynde tweelingen. 

Hier van iftaat het eerfie aan 
hoofden-ent van kgebalfemt kind- 
je^dragende in dejTelfs linker h^d 
een ftuk van ’t net, in piaats van 
een neusdoek, die het na de Ooghr 
raden wendende een fchreyend 
yoorwerp komt te verbeelden. 

Met 
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Ea infcriptionc; 
neque ulla est , AUT 
MAGNO, AUT PARVO, 

LETHIFUGA. 

Alterum autem , ad pedes 
fitum , fmiftra portionem 
inteftini pueri gerit , dextra 
vero Ramum Arteriofum re¬ 
pletum j & artiiiciofe c Liene 
exemptum, 

Cum hac infcriptionc: 
POST FUNERA FROSUM! 

N'’. L. Phiala ficca conti¬ 
nens Plicam Polonicam ve¬ 
ram. 

N^Li. Phiala ficca, rnqua 
continentur plurimi calculi in 
V efica urinaria vaCcs reperti. 

Notatu dignumcenfeo, vefi- 
cx di<fl2e tunicam interiorem 
lapideam efle fadam , cujus 
fig. Vid. Tab. II. Fig. I.Tlief. 
IV. 

N'’. LII. Fmtus humanus 
immaturus , coloris nivei, 6 
circiter menfium, in liquore 
confervatus, dextri continens 
ramum Ciceris Rubri, brachio 
aurem finiftro retinet portio¬ 
nem membrans Amnios. 

LIII. Uterus humanus, 
cum omnibus annexis, fcilicet 
Ovariis, Ovi-dudibus,fuisque 
fimbriis , &c. 

Not. 

Metditopfchrift. 
ALLE WEGEN VAN DE DOOD 
TE ONTVLUGTEN, ZYN GE- 
SLOOTEN, ZOO WEL VOOR 
DE RYGKEN ALS ARMEN. 

Het tweede .gcraamfe j aan de 
voeten geplaafi: 2.ynd€ j draagt in' 
defielfs linker hand een ftuk van ’t 
gedarmte ecnes kinds ^ en in zyn 
regter hand een Slag-ader uyt de 
Milt met een roodwaffighe ftoffc 
opgcvult. 

Met dit opfchrift. 
NA DE DOOD BEN IR NOCH 
VOORDEELICH! 

N». L. Een drooge vies waar 
in een opreghte Meerevleghtvan 
een menfch bewaart werd. 

No. LI. Een vies met zeer veel 
fieeiien, gevonden ineenwater- 
bkas vaneenKoej, hetis aanmer- 
kens waardigh dat het binnenfie 
vlies van dele water-blaas fteenigh 
was geworden , wiens figuur tc 
fienisTab. ii. Fig. i. van dit IV. 
Cabinet. 

N®. LII. Een vies liiet een 
fneeu-wit kindje van ontrent 6 
Maande dragts leggende in een 
voght 5 ’t welk in zyn regter handr 
je heeft een takje van de rpode Ci- 
cers, en met deflelfs linker armtje 
omvat het een ftuk van Y vlies Am¬ 
nios. 

N®.LIII. De Lyl-mdedef van 
een vrouw, met al ’f geen daar aan 
vaft is 3 namentlyk de Eyerftok- 
ken, Eyerweeghen, e-n der zel- 
ver lof ofF Sazeiwerkjen. 

Aau-^ 
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Not. Os uteri naturaliter 

conftitutum , in ambitu gau¬ 
det plurimis lacunis ininutiffi- 
mis. 

No.LIV. Pliiala liquore re¬ 
pleta , in quo ferpens rarus A- 
fricanus, ore continens Em¬ 
bryonem humanum magnitu¬ 
dine digiti,arti culum vix attin¬ 
gentem, 

Infcriptio efl: 

'AM Fx\TA, AH ASPERA 
FATA' 

Not. Manus & Pedes hic lu- 
flrari pofTun , funtque inftar 
corpufcuiorum rotundorum ca 
pitis aciculic forma &mag. nul¬ 
li‘autem digiti adhuc difcerni 
poffunt. Quis igitur non admi- 
retur Anatomicos reperiri, qui 
Embryones multo minores pin¬ 
gi curarunt in fuis libris , bra¬ 
chiis,pedibus & digitis inftruc- 
toSjtalique litu incurvato poli¬ 
tos, ac.fi tres quatuorve men- 
les attigilTent foetus » cum 
contra ea setate femper obtine¬ 
ant litum longitudinalem, nul¬ 
lo modo incurvatum O demen¬ 
tiam & audaciam! lic enim Ru- 
dioli imbuuntur erroribus, imo 
decipiuntur. 

Multoties me rogarunt ho- 
jmineSjquare tantis fumptibus, 

Aanmerkt, Dat deflHfs morid 
natuurlyker wyfe gefteld is, en ia 

deflelfs omtreck zeer veele kleene? 
, niet doorgaande , rnaar blinde 

kuyltjens gevonden werden. 

iSfo. LIV. Een vies met een 

raare Africaanfche Slangh, in 

wiens bek onthouden werd een 

menfche Schepzelke, ’t welkzqg 

kleen is, dat het naulykx de groo- 

te van een lid van een vingher h.a- 

lenkan. 

-PelTelfs opfchrift is. 
ACB NOOTLOr, ACH DROE- 

'VlGNOOTLOt! 

Aanmerkt, Dat de armtjens cn 

beentjes haar vertoonen ais kleene 

ronde lighaamtjens of kleene fpel- 

de-hoofdjpns, maar vinghers en 

toonen kan men nogh niet zien. 

Wie moct ligh dan niet verwon- 

deren , datter ontleeders werden 

gevonden, dewelke veel kleender 

Schepze&ens Iiebben doen ver- 

beelden, in haare boeken met han- 

dea en voeten, vinghers en too-, 

nen, leggende in zoodanig een 
ppftuur ais olRe drie a.vier Maan- 

den out vvaaren, daar fy in tegen- 
deel in die tyd na de lenghte uyt- 

geftrekt zyn, en haar nogh niet 

krommen. O dwaasbeyd en Rout- 
heyd , waar doo r de Studenten 

qnalyk onderwefen, ja bedroghen 
werden i 

.Menighmaal wcrd my ge- 
vraaght , waarom ik met zob veel 
onkoften en moeyten zoo veel ka- 
mers met zaaken heb toegelleld^ 

' • waar 
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Sc tanto labore conlervem tot 
conclavia , Anatomicis rebus 
inftru(R:a,quibas femper refero, 
ne quis diceret figuras me pu¬ 
blice editas male efle confe- 
d:as , nam fi quis de ea re 
dubitet, dabiturfemper occa- 
fio domi mese expifcandi, an 
cum natura conveniant nec ne, 
& fi omnes ita feciflent aut ita 
facere coadi fuiflent, nonob- 
trullflent nobis tot figuras ficfi- 
tias, aut ex aliis auftoribus de- 
fumptas. 

No LV. Caput Foetus ovini 
line ore nati , uteroque cxcifi . 

Not. lo.Oculi extra fitum na- 
turalempofiti, caputque defor¬ 
me , nafo que inftrudum, fine 
ullo oris vefligio. Vid.Tlief.I V* 
Tab. If. Fig. 4. Omnia autem 
membra bene erant conforma¬ 
ta,itaque liallucinantur illi, qui 
dicunt foetum non per funicu¬ 
lum umbilicalem nutriri , id 
quod luculenter apparet falfum 
efie An aurem folummodo per 
Venam umbilicalem, anvero 
bumor in A mnio contentus fi- 
muquoque alimentarius,fit nec 
ne,res nondum fatis explorata, 
de, hifce plura in pofterum. 

N'". LVI. Foetus recens na- 
Thef.lV. ti 

waar op ik haar tot antwoord gee- 
ve, zulkx gedaan te hebben , op 
dat niemand zoude denken, veel 
min zeggen, dat myn uytgegeve 
figuuren qualyk en niet na de voor- 
werpen zelfs zyn gemaakt, want 
nuymand hier iii twyfeimoedi^h 
zynde, werd hem niet gewygert, 
te komen zienjoff hetovereen- 

' komftig is met de zaake zelfs off 
niet ; En indien alie Ontleeders 
zo gedaan hadden, off gedwongen 
waren geweeft: zoo te doen, alsdan 
zoude fy ons zoo veel verkeerde 
figuuren niet opgedrongen, nogh 
ook uyt andere autheuren geno- 
men hebben. 

N". LV. Een onvoldraaghe. 
Schaaps hoofdje zonder mont, ge- 
fneden uyt de Lyfmoeder van eeu 
Schaap. 

Aanmerkt ten eerften. Dat de 
ooghen niet ftaan, op haare ge- 
woone plaatze , en het gantfche 
Hoofd qualyk geformeert is 5 zon¬ 
der het minftebewys van een mont 
dogh waren de pooten, en’tver- 
derewelgefteld : Zoodatzegea- 
buzeeit zyn, die daar fuftineeren 
dat de vrught dpor de Navel- 
ftrengh niet gevoed werd, ’t welk 
zeer klaar blykt abuys te zyn, maar 
of het ook raaar alleen door de 
ftrengh gefchiet, dan off die vogt 
in ’t vlies Amnios beflooten, zulkx 
ook magtigh is te doen, dit is nogh 
niet al te wel bekent, hier van 
breeder in ’t toekomende. 

JSr°. LVI. Een zydelyk gedeelte 
D yau 
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ti lateralis portio Pedoris, ci|- 
jus Arteriolae Intercoftales ex¬ 
teriores , a me nuper deteds, 
in confpedum vemunt; nec 
non ramuli, ex didis Arterio¬ 
lis oriundi, qui perpendicula- 
riter, ut & oblique, per Perio- 
Itium Collarum difleminantur;^ 
ramuli autem per mufculos in¬ 
tercoftales diftributi, curium 
librarum mufcuiorum infe- 
quuntur. 

N .LVfl. Phiala ficca, in 

qua Os w^thmoides integrum 
confervatur- 

N°. LVllI. Portio Pis ma¬ 
tris , cujus Arteriols funt re- 
plets. 

Not.Nirferedifficilius,qaani 
Piam matrem a Corticali fub- 
ftantia feparatam , in planum 
extendere & fic exliccare, 
quemadmodum a me hic fa- 
dum efte conftat. 

vari de Borft vaneenjong geboore 
kindje, wiens uytwendighe tuf- 
fchen-ribbighe Slag-aders ,• on- 
langs van my uytgevonden, ge- 
fieri werden , alsmede de takkjens 
die daar uyt voortkomen, dewel- 
ke reght en ook fehuyns neder- 
waarts loopen door het beene vlies 
van de Ribbens 5' maardetalqensj 
dewelke door de tuffchen-rihbige 
Spierenloopen, iiemen eenende 
feive loop met de dradendcr gefei* 
de Spieren. 

N°.LVII. Een droog vlesje, 
waar in.’t OsidEthmoides bewaard 
werd. 

N^^.LVni. Een gedeelte van 
dunne Herflen-vlies, wiei^ 

Slag-aderkens vervult zyn. 

Hier Haat aan te merken dat 
naulyks yets moeijelyker is te 
doenjdan dit gefeyde vliesje van de 
fchorjQghe fubftantie van de Herf- 
fene gefelieydcn zynde uyt te 
fpreyden en zoo te drogen, gelyk 
men ziet hier van my gedaan te 
zyn.. 

: ASSER QUARTUS^ 

N^. LIX. 'JjHiala in liquore 
continens TeftL 

eulum humanum difioiumm. 

Luculenter hic apparet fub- 
ftantiam ejus nil efte, ni fi vaf- 
eulorum fafciculos varios, cOr 
loris cjaneiv 

DE VIERDE PLANK. 

N*’. LIX. in En vlesje met vo^, 
JEL waar in te zienis, 

een uy tgerafelde of ontdane T efti- 
eul. 

Hier blykt Ket klaar, dat def- 
felfswefen niet anders is, akeen 
bimdelke van wittc vaatjens, 
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N^.LX. Vituli parvi Hepar 
exearae, iit Vulgo loquimur, 
aft perperam. 

Not. Io. Prster membranam 
ambientem nihil abftuli, tamen 
omnia vafa, Hepar Gonftituen- 
tia , in conrpe8:um hic ve¬ 
niunt , ceracei materii flavi 
repleta, Vid uiterius de hac re 
in Tllefkur. II. defcriptione. 

i®. Duclus membranofus 
repletus hic etiam Me viden- 
dum-eshibet 

N°4-tX-L ■ f^liiala liquore re- 
. ferra j in-qira cohtiiletur portio 
mentbfans Chorii exfue, utefO 
gerente defumpta,quse facie ex¬ 
teriore , viilofa, inflar Tunics 
villofe inteftinorum; 

Not. Acetabula pauca;per 
eam, difperfa, admodum elTe 
exilia, St ne caput quidem aci- 
Oufeeas fuperare. 

N®. LX. Een geexcarneert 
Levertje, (20omen zulkx t’on- 
regt noemt) van een klecn Kaifjc. 

Aanmerkt ten eerften. Dat ik 
van dit Levertje niets heb weg ge- 
daanals alleenhet vliede, datdc 
Lever omvangt : moghtans zoo 
koomenoiis alie dC vaten, dic de 
felfs-ikndigbeyd vandcLcver uit- 
maken , hier* in ’t gefigliCe , en 
zyn defelvemet eert Geei-waflighe 
ftolFe opge\Tiit. Ziet hier over na 
de befchryving van het tweede 
Cabinet. 

Ten tweeden , Zoo komt ons 
hier ook in ’t gefigte den Dudus 
V enofus oflF Aderighe Canaal, me¬ 
de opgevult zynde. 

N“. LXI. Een vlesjemet vogt 
waar inbewaard v^erdeen ftuk van 

vlies Chorion, en dat uyt een 
bevrugt Varken, 't zelve vliesjc 
is -aan de huytenfte zyde ruyg^- 
tigli, -gelyk het ruyghe oif Flu- 
weelvlies van ons gedarmte. 

Hier llaat te noteeren , dat der- 
felve holle ligKaamtjens off bus- 
kens {acetabula) weynigh,door 
het gefeyde vlies verfpreyt ^ ook 
niet grooter zyn ais fpeidehooi:- 
den. 

LXII. Puellge partes generationis , in quibus Labia, 
Nyrnphae , Clitoris , Caput Clitoridis, Membrana Hymen, 
duftus tlrinarius diftindte videri poflunt, funtque haec omnia 
coloris natiir4lis. 

N^^. LXllI. Thiala, & in ea, 
Pordo Spinae - dorfi festus hu¬ 
mani , - per medium, fecUndum 
longitudinem difiefta, ut inte¬ 
riora pateant. 

Not. 

N®. LXIII. Een vleflie met 
vogt? waar in te zien is eenjge- 
deelte van de Rugghe-graat van 
cenjonggeboorekindje, ’t wellc 
is na de lengte opgefpouwen, op 
datmen het inwendighe geflel zien 
konde. D a Aan- 
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Not. 1° Corpora Vertebra¬ 
rum rubedine efte perfufa, ab 
alluente ceracea materia rubra^ 
qu^ Arteria, per Spinam difle- 
minatse, erant repletae. 

2o. Videri hic pofTunt cavi¬ 
tates notabiles ( quas nondum 
ab aliis hactenus vidi demon- 
flratas) Htx in interftitiis cor¬ 
porum vertebrarum; funtque 
in corpore vivo, ut Sc recens 
denato, limpido Sc tenaciori 
humore repletae, quemadmo¬ 
dum in ceteris juncturis. 

^o. Corpora vertebrarum, 
praeter exteriora Sc fatis nota li¬ 
gamenta , gaudent quoque li¬ 
gamentis internis brevilfimis 
iibi invicem addantibus nu- 

merofis. • Hsc autem circulari- 
ter fita, longitudine culmi craf- 
firieni non aequant, & fi cultel¬ 
lo transverfim, inter jun<5t:uras, 
incidantur & feparentur verte¬ 
brae, dida ligamenta (qus mi¬ 
hi interna dicuntur) nobis oc¬ 
currunt', inftar Cep$ , trans- 
yerfim incilae, Sc lamellatini 
difpoil?^. 

4°. In eadem phiala videre 
licet vertebram Inmb: ejufdem 
fcetus humani a feta dependeiir 
tem, in qua dida ligamenta 
yiderr p olfunt- 

Aanmerkt teneerften, Datde 
lighaamcnder Wervel-beenderen 
rood zyn geworden van de aange- 
bragte Rood-waffighe ftofFcjWaar 
mede de Slagh -aderen van deRug- 
ge-graat vervult wierden. 

Ten tweeden, Zoo kanmen 
hier zien confiderable hollighee- 
den (die ik van niemandtot nogh 
toe heh zien vertoonen nogh af- 
beelden) defe zitten tuflchen de 
tuiTchen-fcheytzelen der lighaa- 
men van de wervelbeenderen in, 
en zyn ook defe in levendighe, en 
pas geilorvene lichamen met een 
lymighe ehheldere vogtvervult, 
gelyk ais inde anderejundtuurente 
zien rs.- 

Ten derdeii-, De Lighaarnen 
der Wervel-beenderen, zyn niet 
alleen voorfien van deuytwendige 
en genoegbekende banden, maar 
hebben nogh daarenboven zeer 
korte en inwendighe banden, de- 
welke onderlingh zeer digt by een 
llaan, en zeer veele in getal zyn: 
Defe na de ronte lopende zyn 
geen StroG-halm langh, en in- 
dien men de Wervel-beenderen in 
haare junduuren over dwers door- 
fnyt en van malkanderen fepareert, 
zoo is.’t dat defe banden (die ik de 
inwendighe banden noeme) ons 
voorkomen, ais ajuyn over dwers 
doorgefheden, en dat fehub-wys. 

Ten vierden, Kan men in dit 
vleifie mede zien een wervelbeen 
van deLendenc van ’t felve kindje, 
aan een hayrtje hangende, waar in 
de gefeydc banden te zien zyn.. 

- ■ N,. N. 
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LXIV. Foetus huma¬ 
nus , fequioris fexus, fex cir¬ 
citer menhum, coloris nivei, 
a plurimis annis ira in liquore 
confervatus, ut nil praeter ani¬ 
mam amififle videatur. Hic fuo 
fitu, dormientis fpeciem prae¬ 
bete 

Ea infcriptionc r 
NEC MORS, NEC VITA 

RELICTA. 

N°. LXV. Phiala in liquore 
continens Tefticulum huma¬ 
num. 

Not. 1'=. Tunicam albugr- 
neam feu propriam, liaud efle 
ablatam, 

2°. Arteriam fpermaticam 
in utroque latere in duos ramos 
dividi, quorum unus ad Te- 
ftem , alter vero ad Paraflatam 
excurrit, 

30. Diiftas Arterias , non, 
uti in canibus in circinnos ,. 
pampinos vitis imitantes, con¬ 
torqueri. 

4^. Vas Ejaculatorium colo- 
iore fuo albicante facile difcer- 
nihic^poflea vafis fanguineis-, 
ceracea materia rubr^ repletis. 

5°. Tunicam vaginalem a. 
latere hic eHe apertam, ut dicla 
vafa.confpici poffint. 

N'’. LXVI. Phiala in liquore 
retinensTefticulum humanum 
didolutum. 

N°. LXIV. Een onvoldraghe 
meyske van ontrent fes maanden 
dragtSj witvancouleur, envee- 
le Jaaren by my in een vogt zooda- 
danigh bewaart zynde , dat het 
niet ais de ziel fcliynt verlboren te 
hebben. 

Dit heeft een poftuur van een 
flapendkindje, 

Metditopfehrift: 
NOCH LEVEN NOCH DOOD 

ZYN HIER NA GEBLEVEN. 
N°. LXV. Een vleffie met 

vogt, waar in bewaard werd een' 
Tefticul. 

Aanmerkt ten eerften, Dat het 
Witte en eyge vlies hier niet is af- 
gedaanw 

Ten tweeden, Dat de Zaad- 
ITag-ader wedertyds in twee tac- 
ken zigh komt te verdeelen, waar 
van de eene na de Tefticul, d’an- 
dere na de byftaander gaat.- 

Ten derden , Dat defe Slag- 
aders niet 200 flanghs off klaU- 
wiertjens-wyfe komeii te lopen,of 

edraayt te werden, gelyk ia de 
ondfen. 
Ten vierden, Dat het uytfehie- 

tend vat, dbor zyn witte coufeur 
ligt te onderfclieyden is van de 
bloetvateny die met een Rood- 
waflighe ftoIFe opgevult zyn. 

Ten vyfden Dat het Schee- 
vlies van ter zyde opgefneden is, 
om de' gefeyde vaten tc konneii 
zien. 

No.LXVl; Een vies met vogtj 
en daarin een gediflblveerde Te i 
fticuL D 3 N%. 
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N'’. LXVII. Pueri Intetti- N». LXVII. De Endeyarm 
num redium cum podice, ita 

iuverfum, ut fuperficies inte¬ 
rior , jam fadla fit exterior. 

In eo nobis Occurrunt inhU' 
merse, ita dlAse, Glandulae, 
quae inftar fovearum hic iefe 
videndas exhibent. In podice 
extremo plurimas quoque la- 
ciinulas videre licet. 

N^LXVIII. Talpx fcele- 
ton 5 nitide prsparatam , ceu 
icandens arteriam ceracea ma- 
terii repletam. 

N^.LXIX, Portio maxillae 
humanae,in qua videre efl:,quod 
inter proceflum condili-for- 
mem, & ejus locum infertio- 
nis membrana dura intercedati 
forfan, ne mafiicando fonitum 

ederet jundlura, id quod audi- 
cuihocuiflet. 

Not. diaum objectum in li¬ 
quore dependet a feta, quae af¬ 
fixa efi; dictae membrana, quae 
adeo crafia , ut fere videatur 
cartilaginea; 

N°. LXX. Yefica vaccina 
inverfa. 

Not. IMembranam interio- 
rem valde efie incrafiatam, va- 
riifque locis lapidefcentem fa- 
Amdmo dc quafi in monticulos 
plurimos exaltatam, quorum 
^ plurimi 

van een kind met deflelfs foiida^ 
ment, ’tzelve iszoodanig oinge- 
keert, dathetbinnenfthierisge- 
wordcn het buytenfte. 

In dit objedt ontmoeten ons oti- 
telbaar veel alzoo geiioemde Idier- 
tjens , die haar opdoenals kleehe 
kuyltjens, ook ziet men hieraan 
’t fondament, zeer veele niet door- 
gaande hollekens. 

No. LXVIII. Het geraamte 
van een Mol, ’t welk zeer net en 
fehoon voorkomt met een po- 
iluur 5 ais wilde het op een gevulde 

. Slag-ader opkruypen. 
No.lxIX. Een ftiikje van de 

onderlte kaak van een menfch, 

waarintefienis, dattullchen het 

kneukel-wyfe uytfteek, en de 

plaats daar het figh inzet, een hard 

vlies tuflchen beyde komt, moge-' 

lyk om geen geluyd te geven, ais 

men in ’t kauwen van de fpys is, ’t 

geen het gehoor hinderlyk zoude 

gcweeftzyn. 

Aanmerkt , Dat dit voorv^erp 
in een vogt aan een hayrtje hangt, 
’t welk vaft gehegt is aan ’t gefey- 
de vlieske, ’t welk zoo dik is, dat 
het by na Craak-bcenigh bevonden 
werdtezyn. 

N°. LXX. Een omgekeerde 
blaas van een Koe. 

Aanmerkt ten eeriten, Dat het 
binnenfte vlies zeer verdikt is, en 
op verfcheide plaatfen verfteenigt, 
en met verheventheden bezet ge- 
Worden, welke verheventheden 
in fireen verandert zynde , metter 
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plurimi in lapideam fubftan- 
fiam funi mutati, plurefque ab 
origine,temporis fuccefTu.fepa- 
rati, in cavitatem veficse pro¬ 
ciderunt , uti videre licet in 
Phiaia fupra citata, Sc No. LI. 
notata. 

2°. Quamvis autem Iiocob- 
jeftum a me fit defumptum 
e corpore vaccino,dubitandum 
tamen non eft, quin idem ,ali¬ 
quando contingat in cprpore 
Immano, unde Lithptpmi for- 
fan aliquando fuerunt decepti y 
cum cathetere introducto, cal¬ 
culum fefe fenfifle autumave¬ 
runt , fa<?laqueinciripne,nul' 
kim calculum invenerunt. 

N^. LXXl. Gliris fceleton 
nitidifiimum, in cujus Vefica 
urinaria calculum, teperi. 

Not. Ore detinet,^ quafi de- 
Yprat portionem inteftini jejuni' 
hominis, per quam mnumera 
vafa ceracea 'materia rubra re¬ 
ferta funt difieminata, id quo(f 
feci propterea quod carnem 
humanam non fuerit averfa- 
tu§ dialis glis , cum enim 
aotepiures annos inftitutiones 
Anatomicas haberem , fepa-^ 
raveram pridie myfculos bra¬ 
chii, in fequente die demon- 
ftrandos, cum autem publice 
exhiberem prsparatos mufcu^ 

ioSj 

tyd zyn afgsvallen in dc holte van 
de Biaas, gelyk defe te zien zyn 
in ’t bovengemelde vlesje gete- 
kentNo.LI. 

Ten tweeden, Hoewel dit' 
yoprwerp van my is gevonden in 
een Koe, zoo ifier eghter ni et pn 
tetw}^felen, offzulkeeii ongeval 
komt ook zomtyds den menfche 
ovetjwaar door mogelyk deSteen- 
fnyders fomtyts geabiifeert fyn ge-*' 
worden, w.annecrzyhaar condu¬ 
cor gebragt hebbende in de Biaas, 
gezegt hebben de lyders een fteen 
in de biaas te hebben, ende fiiee 
gemaakt zynde, geen fteenhebben^ 
konnenkrygen. 

. No. LXXI. Een curieus ge- 
raamte van een Rat, in wiens Biaas 
ik een ftecntje ontdekt heb. 

Aanmerkt, Dat dit objeC in 
zyn muyl een ftuk van eenmenfche 
darm heeft, verbeelende het zelve 
opteeeten , welkftuk des darms 
konftig opgevult is met een rood- 
wafiige ftoffe.Dit heb ik hem in de 
muyl gegeven,om dat defe Rat zig 
niet ontzien hadde menfche 
vleefch te eeten : Want ais ik 
overeenighejaaren publyke Ana- 
tomifclie inftructie gaf, zoo hadde 
ik de Spieren van de arm geprepa-- 
reert, om den vdlgende dagh te 
vertoonen, en ais ik het kleed van 
’t lighaam dede weghnemen, om 
de.Spierente vertoonen, zooliad 
" - -■ ■ • aezc' 
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los, dirius Glis devoraverat 
non folum illos, verum etiam 
partem faciei. 

Hocvifo, operam dare juffi 
capiendi furem j quod ex 
voro fucceffit, Sc fic publice 
aperiebam furem, idquefupra 
corpus, quod ita devafiavcrat, 
in cujus Vefica hunc calculum 
detexi, dependetquehic a ca¬ 
pillo in phiala ipia , fceleton 
continente. 

-LXXII. Phiala in li¬ 
quore retinens unum ex Aceta¬ 
bulis feu Placentulis vaccinis, 
repletum ceracea materia ru¬ 
bra ad ultimas extremitates 
fuccofas ufque, ubi notandum, 

1°. Nullas hifce corporibus 
inefle Glandulas , aut quid 
Glandularum firnile. 

z°. Totum hoc corpus con¬ 
flare ex meris vafis fanguifluis, 
quorum extremitates exeunt 
in formam penicillorum, qui 
Belgice nominantur 'Ctcft- 
ptnccdcn / in eo tamen ab iflis 
penicillis differunt, quod didli 
Vincilli conflant ex innumeris 
pilis, hi contra ex lingulari 
^runculo admodum ramofo. 

UXXIU. Foetus hepar 
ex 

dcfeRatniet alleendefe geprepa- 
reerde Spieren verfcheurt en op- 
gegeten, maarookzelfseengroot 
ftuk van de wangh gebeten. 

Dit ziende, gaf ik laft om defe 
dief, was ’t mogelyk, op te van- 
gen, ’t welk ons ook wel gclukte, 
en alzoo kreegh ik gelegentheyd 
om hera ook publyck te openen,en 
dat op het lighaam , ’t welk hy 
200 lelyk mishandelt hadde, en 
vond in defTelfs Blaas een kleen 
fleentje, het welk hier in ’t zelve 
glas, daar zyn geraamte in be- 
waart werd, ’ aan een hayrtje op- 
hangf 

No. 'LXXII. 'Een van de nap- 
jens ofF buskcns, ( j^cetabdum[eu 

Placemula) van de nageboorte van 
eenKoe, meteenRood-wallighe 
floffevervult, endat totdeuyter- 
fle fappighe uyteynden toe, waar 
x)mtrent te confidereeren Haat. 

Ten eerflen . Dat in defe lig- 
haamengants geen klieren te vin- 
den zyn, nogh ook iets, dat na 
klieren gelykt. 

Ten tweeden , Dat der zelve 
beflaan alleen is uyt loutere bloed- 
vaten, welkers uyteynden haar by 
na laten aanzien, ais ofFfe trekpen- 
ceelen waren, met dat onderfcheit 
noghtans, dat de waare trek-pen- 
ceelen haar beflaan hebben uyt on- 
telbaare kleene hayrtjens, deze 
integendecl uyt een fingulier en 
enkelt tackje, ’t welk zeer rameus 
is, ofFop zy veele zeer kleene tak-- 
jens van zigh gceft. 

N®. LXXIII. Een vies met 
voght. 
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carne, ut vulgo loquimur, cui 
adfitae funt dus portiones 
membranae Hepatis hominis 
adulti, quae digitum annularem 
craiiitie adaequant. Hoc ortum 
duxiile credo a praecedente in¬ 
flammatione. 

W.LXXV. Phiala conti¬ 
nens in liquore pueri portio¬ 
nem Inteftini redi, in qua vi¬ 
dere eft Tunicam carneam fe 
paratam efle i nervea, 

Not. 1°. Perpaucis arterias 
cfle diftributas per carneam 
Tunicam, m^riades autem per 
Nerveam; de hifce plura antea 
ixi. 

a”. Hic diftinde videre li¬ 
cet, ita didas glandulas ih- 
teftinorum, nii efle nifi fafcicu- 
los vafculofos, praefertim fi lu¬ 
men candelae pone objedum 
teneatur. 

3”. Facie anteriore , per 
Nerveam Tunicam illibatam, 
innumerae ita didae Glanduls 
apparent tumefadae, & in fui 
medio Cmuofx. 

N°. LXXV Chamae-pfittaci 
minimi ex Guinea , vulgo Pero- 

fceleton. 

N“. LXXVI. Portio Inte- 
' ThefiV. fiini 

voght 5 en daar in een Icleen ont- 
vleeftLevertje, zoomengewoon 
istefpreeken, v/aarnevens gele- 
gen zyn twee fmcken van ’t vKes 
Tan de Lever van een bedaagt 
menfch, dewelke zoo dik zyn, ais 
een pink : Dit vertrouw ik ver- 
oorfadct te fyn door een voorgaan- 
de ontftekinge. 
. N-XXXIV. Eenvleffie waar 
in te zien is, een ftuk van de En- 
delrdarm van een Jonghelingh: 
hier in ziet men, dat het vlefighe 
vlies gefcheydenisvan’t Zenuw- 
agtighe vlies. . 

Aanmerkt ten eerften, Datter 
zeer weinighe Slag-aderen door 
het vleefighe vlies loopen, maar 
duyzende door het Zenuw-agtige 
vlies 5; hier van heb ik vodr heen 
breeder gefprooken. 

Ten tweeden , Zoo kan men 
hierbequaaraelyk zienj datdeal- 
zoo genoemde darms-kliertjens 
niet anders zyn ais bundelken^der 
uyteynden. van bloet-vaten, en 
blykt zulkx veel klaarder ais 
het ligt van de kaars tot hulp ge- 
nomen werd, en ’t zelve agter het 
fubjedhoud. 

Ten derden, Zoo komt ons hier 
het Zenuw-agtig vlies van vooren 
in^t gefigt. ’twelk ongefchonde 
is 5 en vdrvultvan alfoo genoemde 
kliertjes, welke bol,en in’t midden 
ais met een kuiltje uitgehok zyn. 

, N». LXXV. Hetgeraamtevaa 
een zeer kleen Papegaytje van 
Guinea , ’t welk men Peroquitje 
noemt. 

N°.LXXVI. Een Aukvandc 
E ‘ nugh- 
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llini jejuni e corpore humano 
defumpta, Sc liquori immerfa, 

Not.i^ Tunica Carnea de¬ 
pendens a Neryea feparata 
fundum phialss tangit. 

Tunica Villofa a Nervea 
ex parte quoque efl feparata & 
dependens : Hoc fado jugo¬ 
rum ( s. valvularum conniven- 
tium) veftigia tantum relicJla 
funt. Vid. ulterius de hac re 
refp. meam ad Epift. problem; 
undecimam. 

ASSER QUINTUS. 

NMXXVII. “p Hiala .fic- 
ca, conti¬ 

nens Calculum, qui ante ex- 
ficcationem mollis erat, nec 
calculi duritiem obtinebat; 
mollis enim erat & limo-calcu- 
lofa, jam vero pef exficcatio- 
nem lapideam acquifivit duri¬ 
tiem. 

N®. LXXVIlL Portio cor¬ 
ticalis cerebri humani fubftan- 
tia, in cujus parte infima, di- 
ftin^Ie videre eft, Cerebri fub- 
ftantiam Corticalem nil efle, 
nifi vaforumfanguineorum ex¬ 
trema. 

Notr 1°. In parte fuperiore 
non 

nughtere-darm van een raenfch, 
’t welk in een vogt gelegt is. 

Aanmerkt ten eerften, Dat het 
vleefighe vlies van ’t Zenuw-agti- 
ge afgenomenjiiederwaarts hangt, 
en aan de grond van de vies raakt. 

Ten tweeden, Zoo is ook het 
ruyge-vlies ten deele afgefcheyde 
van ’t Zenuw-agtighe , en hangt 
alzoo ook nederwaarts : Ditaldus 
gefcheyde zynde, zoo zyn alleen 
maar de voetftappen off bewyfen 
van de latwyfe verheventheden, 
die men Ooghluykende klap-vlie- 
fen noemt, gebleven. Ziet hier 
verdersop na myn antwoord op de 
elfde voorgeftelde Brief., 

DE VYFDE PLANCK. 

N®.LXXVII. p En droogh- 
Xiglas, waarin 

te zien is een Steen, dewelke, uyt 
de blaas: komende, geenzints de 
hardigbeyd van een Steen had j 
maarlagt, enflym-fteenigh was^ 
maar nu gedroogt zyndejZoo heeft 
defelve een Steen-hardigheyd aan- 
genomen.- 

N®. LXXVIlL Eenftukjevan 
de fchorfige zelfftandigheyd van 
de Hcrflene van een menfch, in 
wiens onderfte gedeelte klaar te 
zien is j dat de fchorfighe fubftam 
tie niet anders is, ais alleen uytt 
eynden derbloet-vatjens. 

Aanmerkt ten eerftc^Dat fuUt* 
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tion tam diftincle hoc videri 
poreft, quoniam Cerebri Ar- 
teriolje ibi non fatis bene funt 
repletge ; Imo hactenus mihi 
impoffibile fuit integram Cor¬ 
ticalem Cerebri fubilantiam 
ita replere, ut nulla pars relin¬ 
quatur in tafta, 

In Objefti medio hic re- 
liifla quoque portio fubs: me¬ 
dullaris Cerebri, quae albicat, 
cum corticalis rubedine dilu¬ 
tiore fit perfufa. 

' N'’. LXXIX. Pliiala in li¬ 
quore continens, pueri Inrefli- 
num reftum ita inverfum,ut fu- 
perficies interior hic nobis oc¬ 
currat exterior. In eo hic cer¬ 
nere licet juga nonnulla, quae 
in dido inteftino raro reperi- 
untur in pueris.Haec autem non 
folum transverfira , verum 
Otiam fecundum inteftini lonr 
gitudincm excurrunt, id quod 
admodum familiare in tenui¬ 
bus inteftinis vitulorum. 

Obfervari hic quoque pof- 
funtitadidg Glandulae, ut& 
myriades pororum , qui Pori 
;tam denfe funt ftipati, ut ne 
quidem cufpis acus inter illos 
inferi polTit. 

N". LXXX. Phiala ficca, in 
qua referyatur hernia gutturis 

ve- 

boven aan zoo wel niet kan gefien 
werden, om dat daar ter plaatze 
de bloet-vatjens , zoo wel liiet 
vervultzyn geworden : Ja hetis 
my tot nogh toe onmogelykgc- 
weefl: de geheele fchorfighe fub- 
ftantie der herflene zoo te vei-vui- 
len, datter niet hier off daar eenig 
deel ongeraakt zoude blyven. 

In’t middenvan dit voorwerp 
isook eengedeelte vande Merg- 
agtiglie fubftantie aan blyven zit- 
ten, enishet zelvewit van cou-: 
leur, de fchorffighe fubllantie in 
tegendeel ligt rood. 

N°. LXXiX, Een omgekeerdc 
Endel darm van een Jonghe, waar 
door de binnenljle oppervlalcte nu 
is geworden de buytenfte. Hier 
in kan men zien,' eenighe latwyfe 
uytfteekzels, dewelke zelden in 
de reghten darm gevonden wer¬ 
den in kinderen , en loopen defe 
niet alleen over dwers, maar ook 
na de lengte van die darm, ’t welk 
zeer gemeen is, in ’t dunne ge- 
darmte van kalveren. 

Ook kan rren hier zien, de al- 
zoo genoemde Darms-klieren, 
ais mede duyzende van kleene 
Sweet-gatjens , zoo digt by een 
llaande., dat men geen naalde tuf> 
fchen dezelve zoude konncn ftee- 
ken. 

No. LXXX. Ecndroog vleffie, 
waar in te zien is een oprechte 

E 2 Hc- 
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vera, idque ex anate. 

N'’. LXXXl. Phiala ficca , 
in qua refervatur pueri portio 
Duras matris, cujus Arterias ad 
extremitates ufquefunt reple¬ 
ta. Id autem magis liquet, 
fi objectum ad candelae autfo- 
iislucem, luftretur. 

Haec repletio adeo difficilis 
mihi olim fuit, ut vix invenire 
potuerim methodum hocprs- 
ftandi; Extremitates enim funt 
ceu tomeniofas, 8c tamen hic 
repletae. 

No. LXXXIT. Infantis Pes 
extremus, in liquore confer- 
vatus, in quo varii tendines 
funt denudati, Sc primo quidem 
Pollicis Tenfor , qui ad tria 
pollicis internodia vadit, ut 
pollicem rede extendat. 

Hic quoque videre licet 
Tendinem Mufculi pedem ab¬ 
ducentis , qui fub malleoli 
extr. per ffinum, eum in finem 
exfculptum , & ligamento 
transverfo involutum, oblique 
decurrit per plantam pedis, in- 
feriturque in os pedis , quod 
pollici proflat. 

3®. Occurrunt hic quoque 
qua^uor tendines albicantes, 
mufe, dig. ext.mc mbianae ope 

con- 

Hernia gutturis off Strots-breukej 
en dat uyt een End-vogel. 

No. LXXXr. Een droogh 
vleffie, waar in bewaard werd een 
gedeelte van ’t hardeHerlTen-vlies, 
wiens Slag-aderen tot het uyterfte 
toe opgevult zyn , ’t welk men 
befl: zien kan, ais men het voor- 
werp tegens de kaars komt aan tc 
zien. 

Deze manier van vulicn 
was my eertyds zoo moeyelyk, 
datiknaulykx eenighe manier off 
wyfe heb -Nveten uyt te vinden, 
waar doormen‘Zulkxmoft doen, 
want de uyterffe uyteynden zyn 
ais dons en noghtans vervult. 

N°.LXXXII. DeVoetvan 
een kleen kind, leggende in een 
vogt 5 veele van defleifs peezen 
zyn gefepareert, en ontbloot, en 
wel voor eerff die van de fpander 
off uytfteker des groote toons, de- 
welke tot de 3 leeden des toons 
loopen, om alzoo de groote toon 
regtuytteffeken, ofFop te halen. 

Ten tweeden , Zoo ziet men 
hier ookde peefevande Afleydcr 
des voets, dewelke onder de buy- 
tenfte Enkel door een fleuff loopt, 
die tot dien eynde aldaar gevonden 
werd, en verders van de dwerffe 
band omvangen zynde, zoo loopt- 
ze fchuynsonder debaldes voets, 
en piant hem in dat beentje van de 
voor-voet, ’tweik aan de groote 
toon vaft zjt. 

Ten derden , Zoo ontmoeten 
ons hier ookde vier witte peezen 
desuitff: der.toonen, t’zamen ge- 

VPegt 
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cofljuttfti, quae membrana hic 
accurate in confpedum venit 
cum fu is arteriolis repletis : 
Haec omnia, ne loco fuo dimo¬ 
veantur , ligamento transver- 
fo, nec non peculiari quodemi 
ligamento detinentur , ficut 
hic prope cutis abfcilTaE mar¬ 
ginem videri poteft. 

4o* T endo Mufculi pedem 
adducentis, hic etiam eft de¬ 
nudatus. 

voegt zynde door een vlies,’t welk 
hier zeer bequaam gezien kan wer- 
den 5 waar door obk zeer veele op- 
gevulde Slag-aderkens paiTeeren, 
Op dat dit alles op zyn plaats zou- 
de blyven, zoo werden defe zaaken 
niet alleen door dc dwerfle band 
by een gehouden, maar ook nog 
door een byzondere band , gelyk 
zulks tezienis even voorde rand 
van ’t afgefhede veL 

Ten vierden , 'De pees des 
Spiers , die de voet aanleyd, 
is hier ookontbloot. 

- Conjuncfliones tendinum 
Mufculorum Suralium, prope 
Os calcis, funt quoque denu- 

^ datsnecnon 

6®. hic luftrari poteft Va¬ 
gina , in qua latent Tendines 
mufculorum, qui pedem flec¬ 
tunt, & extrorfum movent. 

N°. LXXXIII. Phiala in 
liquore confervans tres mufcu- 
los Fallopianos, ex uno fub- 
jefto, id quod nunquam antea 
obfervavi: aliquando quidem 
unus deficit, & non admodum 
rarum, fi ab utroque deftitua- 
tur homo, tres autem femel 
tantum oflendi- 

No. LXXXIV. Phiala liquo¬ 
re referta, ia qua refervantur 
Pueri Ren uter que,horum alter 
a feta dependens, Rene fuccen- 
turiato adhuc inftrudus eft. 

' Not. 

T en vyfden, Kan men hier ook 
fien de t’faraenkomfte off veree- 
ninghe der kuytfpieren , by het 
hielbeen, alwaar zy mede ontbloot 
zyn. 

Tenzesden, Zoo kan men hier 
ookziende kooker, waar in ver- 
borgen werden de peefen derSpie- 
ren , die de voet buygen, en ook 
uytwaarts trecken. 

No. LXXXIII. Een vies met 
vogt,waar in te fien zyn drieFallo- 
piaanfe Spieren, uyteenlighaam, 
’t welk ik voorheen nooyt geob- 
ferveert heb, zomtyds gebeurt 
het wel, dat men der maar een 
vind, ook is ’t zoo heel raar niet, 
datfe beyde gader ontbreken, maar 
drie hebb ik ’er maar eens gevoh- 
den. 

N«. LXXXIV. Eenvlefiiemet 
twee Nieren van een Jonghe,waar 
van d’eene van een paarde hayrtje 
alhangendejde by-nier nogh op fig 
heeft zitten. 

E 3 Aan- 
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Not. ic. Renem fuccenturia- 
tum i/iflar cupulae Glandis,Re¬ 
ni incumbere, hic palam eft. 
Alter vero bifedus fundo ac¬ 
cumbit phiala, in quo videre 
licet papillas renales naturali 
colore imbutas; harum una 
Ipinula demonftratur. 

N°. LXXXV. Portio Ver- 
mislati, & articulati, liquori 
innatans ex homine. 

mLXXXVi. Portio Ver¬ 

mis lati & articulati, aft alius 
Ij^eciei, ex homine tamen. 

N\LXXXVII. Phiala, li¬ 
quore referta, in qua confer- 
vatur Hepar fcetus humani, 
fubftantiljvafculofi adeo du¬ 

rum,ut non admiferit vafor;dif- 
folutionem vel excarnationem, 
uti vulgo loquimunin eo obfer- 
vari porefl:, Arteriam Cyfti- 
cam plurimos ramufculos lar¬ 
giri Hepati, qui e fundo veficx 
felleas emergentes, olim’ pro 
radi cibus Vefiese fellese fuerunt 
habita:, per quas crediderunt 
fel deponi in veliculje fundum. 
Tales autem aliquoties dari 
radices circa collum & meatum 
Cyfticum, fatis mihi notum, 
aft non e veftcuiae tundo. 

N. 

Aanmerkt, Dat deby-nier op 

de Nier zit even aleens ais het. 
fchaaltje op de Eykelen. De twee- 

de Nierisdoorgefneden, en legt 

op de grond van de vies, waar 

in men zien kan de Nier-tepel- 

tjens , die haar natuurlyke cou- 

leur weder gekregen hebben j een 

derfelve werd door een doorntje 

aangewefen. 

N®. LXXXV. Een ftuk van 

een Lind olf breede-wortn , dc- 

welke na haare natuurlyke geftalte 

vol ledekens is, en dat uyt een, 

menfch. 

No. LXXXVI. Eenfhik van 

een Lind-olf breede-wormuyt een 

menfch, dewelke een andere ge- 

daante heeft, zoo dat het voor eea 

andere foort te houden is. 

N®.LXXXVII. EenLevertje 

vaneenjongh geboore kindje, ’t 

welkindevogt bewaart werd, ’t 

felve is fo vaft van vatige fubftantie, 

dat men het niet heeft konnen ont- 

doen,off excarneeren, zoo men ge^ 

woon is te zeggen. In ’t zelve kan 

men aanm erkcn, dat deSlag-ader 

van deGal-blaas feer veel talcxkens 

aan de Lever mededeelt; en defe 

uyt de grond van de Gal-blaas ko- 

mende 5 wierden eertyds aangefien 

voor worteltjens van de Gal-blaas, 

waar door men waande de Gal te 
'konnen afvloejen tot in de grond 

van de Gal-blaas;datter egterfom- 

tyds zoodanige wortelqens in de 

hals enGal-canaal zyn gevonden,is 

my genoegzaam kenbaar,maar niet 

uyt de grond herkomende. 
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N^LXXXV^I^. Phiala in 
liquore continens Papillam 
mulieris , ex cujus fuperficie 
variae propullulant Papilio cu¬ 
taneae, quae ab integumento 
externo papillari denudatae, 
dolores excitant atroces. Vide 
fuper hac re plura in defcriptio- 
ne Thefauri I. ubi figurae funt 
additae. 

LXXXIX.OS uteri int;mu- 
lieris in liquore confervarum, 
ab una parte apertum, ut con- 
fpiciendam fefe daret Interior 
conftitutio Cervicis interni u- 
teri, quae variis lacunis ut 8c 
fulcis praedita eft. 

N'’. XC. Phiala continens 
portionem crafliflimam Perito¬ 
naei hydropici, quae llipatur 
liydatidibus, 

N®. XCI. Placentae utering 
portio, cujus Arteris tam ar- 
tificiofe funt replets, ut ne 
ultims quidem extremitates 
materia ceracea funt deftituts, 
Sc fic patet Placents conditu- 
tionem nil efle , nifi vaforum 
fanguineorum congeriem, per 
quam nulls omnino Glanduls 
funt difleminats, uti voluere 
authores. 

Decreveram inhocce Thef. 
i V. figuram integram placents 
uterinaeinfercre, cum omnibus 

fuis 

N^. LXXXVIII. Een vies met 
•vogt, waarinte zienis de Tepel 
vaneea vrouwe Borft, uytwiens 
oppervlakte verfcheyde Vel-te- 
peitjens uytfieken, dewelke van 
haar uytwendigli bekleetzel ont- 
blood zynde fwaare pynen veroor- 
faaken. Zietverders hier op na de 
befchryvingvan’tI.Cabinet5 ah* 
waar ook de figuuisn afgebeelt 
fiaan. 

LXXXiX.De inwendrmond 
van eenBaarmoeder van een vrouw 
in een vogt geconferveert, en van 
de eene zyde geopent 5 ten eynde 
menhet gefielvanden inwendigc 
hals zoude konnen zien , en is de- 
felve met veele veuren en holle- 
tjens begaaft. 

N°.XC. Eenglaasjewaarinte 
zien is een ftuk van de Pens-fak 
van een Man , die door water- 
Zugt is kopien te fterven, ’t zclve 
is gants eh gaar vervult met water*- 
blaaskens. 

N°.XCI. Een vies met vogt, 
waar in bewaard werd een ftuk van 
de nageboorte van een vrouw, der 
welkemeteen wafiighe ftoffeopr 
ge;vult is, en dat tot het uyterfte 
toe, waar door het blykt, datter 
geen kliertjensin de moerkoe;k te 
vinden zyn, gelyk de Autheuren 
gemeent bebben. 

Ik had voorgenomen in dit vier- 
de Cabinet in te voegen de figuur 
van een geheele Moer-koek met 
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fuis membranis, quas inter, in¬ 
volucrum aut membrana eft, 
quae eam inveftit placentae fa¬ 
ciem , quae utero anneftitur,fed 
vero fculptor me per tres men- 
fes detinuit 3 ita ut V. Thef in- 
ferere mihi animus fit. 

N°. XCII. Phiala continens 
Stomachum humanum, cujus 
aliqua portio rubicundiffima, 
propter arteriarum repletio¬ 
nem. 

Not. f 0. Arteriae in di^a por¬ 
tione rubicundiffima, ita funt 
repletae, ut Tunica villofa ipfa 
fumma rubedine fit perfufa. 
Hinc conjicere licet, Arterias in 
corpore vivo ^ latice fuo valde 
irrigare didam tunicam villo- 
fam, quemadmodum hic fac¬ 
tum a repletione ceraces mate¬ 
ris. 

In duodeno liicmults , 
ita difls, Glanduls, compa- 
ipnt, inftar fovearum; in alio 
objedo a me confervato appa¬ 
rent tanquam corpufcularetun- 
da propullulantia ex fuperficie 
interna duodeni, qus videntur 
conftitui ex multis extremitati¬ 
bus vaforumfanguineorumdioc 
locum etiam habere in csteris 
inteftinis expertus fum , fc: 
quod aliquando ira didsGIan- 
duls compareant propullulan- 
tes, aliquando fovearum inftar 
excavats. 3^ 

deffelis vliefemwaar ondereen vlies 
offbeldeetfelisftwelk diefydedes 
Moerkoelcx bekleet, die tegens de 
Lyf-moeder aanzit, maar de plaat- 
fnyder heeft my drie maanden op- fehouden, 200 dat ik gedwongen 

en geworden, om dit in ’t vyfdc 
Cabinet in te voegen. 

N'’. XCII. Een omgekeerde 
Maaghvan een menfch , zoo dat 
ons hier alleen de binnenfte opper- 
viakte voorkomt. 

Aanmerkt ten eerften. Dat d,c 
helft van de Ma^h zeer roodis, 
'wegens deSelfs Slag-aderes -op- 
vulling, waar door het ruyge vlies 
hoogh root' is gewordenj Hier uyt 
kan men giflen., dat de Slag-aders 
ia een levendig menfche, met haar 
inhoudende vogt, dit ruyge vlies 
ilerk bevogtigenjgelyk hiergefiea 
wort in de opvullinge met root 
vrafch. 

Ten tweeden, Zoovertoonen 
haar'hier'vMe, alzoo genaamde 
kiiertjens, en dat gelyk ais kleene 
kuyltjens : ineenandervoorwerp 
’£welk ik beware, komenzyons 
voor ais ronde uytpuylende lig- 
haamtjens, voprtkomende uyt de 
inwendighe oppervlakte van den 
cndeldarm , en fchynen zy een 
zamenftel van uyteynden der 
bloetvaten te zyn 5 Dat dit ook 
plaats heeftinde andere darmen, 
heb ik meermaals ondervonden : 
iiamentlyk dat dele kiiertjens foni" 
tyds haar vertonen uytpuylender- 
wyfe, en fomtyds ook ais kleene 
kuyltjens uytgeholt, Ten 
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5'*. Pylori vera conftita- 

tio, fefe hic videndam quo¬ 
que exhibet, quandoquidem 
Stomachus invenus eft. 

N°. XCili. Trunculus ra- 
mofus Polypi, tufli ex peclore 
eje(fhis, cujus figura exftatin 
refponfione mea, inepiftolam 
problem; Vl.Tab. VII. Inte- 
rim hic obfervandum, liocce 
obje^um tantam habere affini¬ 
tatem cum ramo aliquo Veno- 
fo, aut arteriofo pulmonis, ut 
difficilis fit difcretio, & mirum 
non fit, nonnullos authores 
ejufmodiobje(R:ahabuifle, de- 
fcripfifle, imo delineafie pro 
yafis fanguineis , qux refere¬ 
bant tufli efle ejefta. 

N°.XCIV. Phiala in liquo¬ 
re confervans InfantisPancreas 
cum annexo fplehe. 

Not. i^. Pancreatis & Lienis 
vafa ita efle repleta , Sc Hinc 
pancras adeo rubicundum fa- 
ftum^ ut nullum fuperfit dubi¬ 
um , quin non folum Lienis , 
verum etiam Pancreatis con- 
ftitutio nil fit, nifi vaforum 
manipulus. 

Hic videre quoque eft, 
quomodo vafafanguinea Lie¬ 
nem & Pancreas adeant. 

Thef.IV. N. 

Ten derden , Komt ons ook 
hiervoor dewaare gefchapenheit 
van de poortjer 5 omdatdemaagh 
omgekeertis. 

N®. XGIII. Een ftronkje met' 
deflelfs tackjensvaneen Polypus, 
’t welk hoeftende uyt de Longhe- 
pyp gekomenis , wiens figuurte 
vinden is in myn antwoord op den 
fesde voorgeftelde brief.Plaat.VII. 

OadertufTchen flaat hier aante 
merken, dat dit voorwerp zoo 
groot een gelykenifle hecft met- 
een tak van een ader off Slagh-ader 
vandeLongh, dathetniettever-' 
wonderen is, dat zommighe au- 
theuren diergelyke zaaken gehou- 
den, jabefchreven, en afgebeeld 
hebben voor bloet-vaten, die zy 
voorgaven, de lydersal hoeften¬ 
de, uythaarLonghe,uytgewor- 
pen te hebben. 

N®.XCIV. Het Maaghe-kuf- 
fen van een kind, waar aan de Milt 
ook vaft zit. 

Aanmerkt ten eerften, Dat dc 
bloetvaten zodanig zyn opgevult, 
endehet Maage-kuifen daardoor 
zoo root is geworden, datter geen 
twyfel is aan te flaan, het Maaghe- 
kuffen, zoo wel ais de Milt, uyt 
loutere vaten te beftaan. 

Ten tweeden , Zoo kan men 
hier ook fien, op wat wyze de 
bloetvaten de Milt en Maagh- 
kuflen aandoen, . ^ 

F 



4i THESAURUS ANATOMICUS IV. 

N°.XCV. Phiala in liquore continens anteriorem Penis vi¬ 
rilis portionem. 

Not. IO Per glandis fuperficiem innumera papillas nervofe 
difleminari , hic condat , pr^fertim inter Prasputium Sc 
Glandem : funtque has Papillae quae voluptatem in coitu adfe- 
runt, dolorem autem intolerabilem fcortatoribus, ubi ulceri¬ 
bus infeftantur didae Papilla .* Sunt enim hae Papillae, quae faepe 
in fcortatoribus, ubiinGonorrhaeam incidunt in coitu cum for- 
dida meretrice, veneni naturam primo aiTumunt Sc corpori ner- 
vofo communicant. 

Hinc etiam fspiffimc .ulcere infedantur didae Papills, quae 
ulcera, belgico idiomate, vocantur Chmkm. 

Haud «quidem nego, didlam malignitatem in coitu etiam per 
Poros pofle intrare ex meretricis vagina, in Penem virilem, k 
dc ulterius ad alias partes; aft vero diftas Papillas faepilTime affi*- 
ci, experientia docet. 

Quia hsPapills inconfpeAum non producuntur nifiin 
aeftro percitis Sc Pene rigido, ea de caufa hadenus vifum fugifle, 
credibile eft, neminem enim authorum legi, qui hafce defcrip- 
dt, aut delineavit, ea propter modeftc delineari curabo brevh 
Quid praeterea circa has partes obfervaverim, poftea manife- 
ftare animus eft. 

No. XCVI. Cor humanum 
balfamo conditum & exdcca- 
tum, decumbens fuper fericum 
villofum in arcula ex ligno In¬ 
dico pretiofo confe<fta, funt- 
que vafa fanguinea totius Cor¬ 
dis ita repleta materia ceracea 

rubra, ut eorum extremitates, 
nonfolum capillares nobis ob¬ 
veniant , fed ad tomenti tenui¬ 
tatem accedentes , Sc tamen 
materia ifta rubra repletje .• Sc 
d quis microfcopium adhibeat 

coe- 

No.-XCVl. Een gebalfemt 
Herte vaneen menfche, ’t welk 
gedrooght zynde , op Fluweel^ 
in eenkisje vanindiaaiis houtbe- 
waart word, en zyn allc defTelfs 
bloetvaten zoodanigh met een 
Root-waffighe ftoffe vervult, dat 
onsniet alleen de hayrwyfe ofFca- 
pillare takjens, maar ook zelfs defe 
haare uyterfte uyteynden, ais dons 
in ’t gefighte komen, en eghter 
met defelve roode ftoffe opgevult ; 
enindien iemand by helder weer, 
een vergroot glas komt te gebruy- 
ken , zoo zal hy deze roodwaffige 

ftoffe 
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ccelofereno, videre facile po¬ 
terit materiam ceraceam ex illo 
tomentofo inftarfumi aut nu¬ 
becularum difpergi per Cordis 
fubilantiam'5 fimilique modo 
exiftimo fanguinem Arterio- 
fum, illud, quod nutritioni 
aptum eft, ex arteriis per Cor¬ 
dis fubftantiam diffeminarii 
fanguis enim ineptus cllet nu¬ 
tritioni, quandiu in clauftris 
continetur. 

Not. 1°. Utramque Auricu¬ 
lam, nec non utrumque Ven¬ 
triculum efle repleta , & fic 
utriusque Auricul^ conftitu- 
tionem veram, hic videre licet, 
quse non parum variat ab ea, 
qua per figuras olim exprefie- 
runtauthores; per hafce auri¬ 
culas vafa fanguinea innumera 
funtdifperla, quemadmodum 
videre eft. Tab. IU. Fig. L& H. 
Thefaur.IV. 

Trunco defeendenti ve- 
ns? cavs exigua portio Dia¬ 
phragmatis coh;srer,, ut videri 
poftit, quam brevis fit illa por¬ 
tio trunci defeendentis venze 
cavas, interCor&diaphragma 
in homine, in vitulis & ovibus 
vero longior, quia in illis Cor 
longius diftat aDiaphragmatei 
unde etiam Cor brutorum py- 
ramidem reprasfentat plane ro¬ 
tundam , in homine contra;fa- 

‘ cies 

ftoffe uyt deze donfigheyt ais een 
wolkjen bemerken uytgevloeyt te 
zyndoorde fubfl;antievan’t Her- 
te 5 Op dezelve wyze vertrouw 
ik, dathctgeenein’tSlagaderly- 
ke bloet tot voedzel van ’t Hertc 
dient, door het Herte verfpreyd 
\yerd j want het in zyne vaten be- 
floten blyvende, en kan geen 
voetzel toebrengen aan eenighe 
deelen. 

Aanmerkt ten cerften, Dat bei- 
de de ooren , ais mede beyde de 
hoiligheden van ’t Herte vervult 
zyn 5 enalzoo kan menhaarer.bey-i 
der geftaltenifle beqnaamlyk zien, 
dewelke niet weynigh en verfeh iit 
van die, dewelke de autheuren 
met figuuren afgebeelt hebbenj 
door deze oorkens loopen ontel- 
baar veel bloetvatjens , gelyk te 
fien is in de. Plaat. III. Fig, I. en 
II. van dit IV. Cabinet. 

Ten tweeden, Aan de. neder- 
dalende ftronk van de holader zit 
nogh een kleen ftukjevan ’t mid- 
delrift vaftj op dat men zoude 
kunnen zien, hoe zeer kort de 
partye van de nederdalende ftronk 
is , tufienhet-Herte endehetmid- 
delriftincenmenfche, rnaarinde 
viervoetighe die.ren ais Schapen, 
Kalvcren is defe partye veel lan- 
ger, om dat het Herte. verder van 
’t middelrift aff ftaat: Hier van 
daankomt hetook, dat het Herte 

F 2 van 
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cies enim ejus , diaphragma 
refpiciensjplana eft,altera vero 
gibbofa. 

Notand: interim Corda hu¬ 
mana in cadaverum apertione 
nobis non femper tali facie oc¬ 
currere, prjefertim in cadave¬ 
ribus hominum a morbo exra- 
befadorum, in ' quibus Cor 
flaccidum, fed in corpore vi- 
gorofo,(anguine referto,femper 
talem obfervat figuram, idque 
ab incubatione Cordis fuper 
Diaphragma. 

Dixi fupra Cor talem habere 
figuram vel formam in corpore 
vigorofo Jam autem hic habe¬ 
mus Cor, cujusuterque Ven¬ 
triculus,ut & utraque auricula 
ceracea materii funt repleta, 
id quod in corpore vegeto a 
fanguine fit, ea tamen diftin- 
cfione, quod in homine vivo 
ventriculi cordis j ut Sc auri- 
culie non fitnui repleantur, 
nam in repletione auricularum, 
inaniuntur ventriculi. 

3®. Hoc in Corde occurrit 
quoque Arteria magna, ex cu¬ 
jus trunco afcendente, vel po¬ 
tius arcuata incurvatione, fu¬ 
pra Cor emergunt tres rami, 
furfum fpedantes, caput pe- 

ten- 

van de gefeyde dieren figh rond en 
pyramid-wys vertoont, maar in 
een menfche niet alzoo, want die 
zyde van ’t Herte, dewelke op het 
middelrift leyd, is in een menfche 
piat 5 en de andere bultigh. 

Aanmerkt ondertulTchen dat 
ons deHerten der affgeftorve men- 
fchen niet altoos zoo voorkomen ,• 
inzonderheit, ais zy door ziekte 
uytgemergelt zyn, waar door zy 
"flapen flenterigh zyn geworden, 
maar invigorcufelighamen, zul- 
lenzy ons altoos zoo voorkomen, 
’t Herte met bloet vervult zynde, 
en dat dezc zyde piat is, komt van 
het leggen van ’t Herte op het 
middehfchot. 

Ik heb hier vooren gezeght, dat 
het Herte zoo eenforme heeft in 
een vigoreus lighaam, nu Zo komt 
ons hier een Hert voor , ^viens 
beyde holligheden, ais mede bey- 
de de ooren vervult zyn, ’t welk 
in een levendigh menfche door 
bloet gefchiet 5 eghtermetdaton- 
derfcheyt, dat in levendighc de 
oorkcns en holligheden nooyt te 
gelyk met bloet vervult worden, 
maar ais de ooren vol loopen, zoo 
zyn de holligheden leedigh. 

Tenderden, Zookomenindit 
Herte voor de ftronk van de groo- 
teSlagh-ader, uyt wiens opgaande 
ftronk 5 ofF liever bogtige om- 
-kromminge, boven het Herte 3 
taldien voortkomen , dewelkc 

op. 



of IV. ANATOMISGH CABINET. 45 
tentes,im6 brachiis, Collo, Sc 
facki quoque profpicientes. 
Praeterea hic adfunt Trunci 
Arteriae & V enae pulmonalis. 

4o. Cordis cufpis in duos 
mucrones exit, quorum inter- 
ftitiuiii in homine obefo reple¬ 
tur pinguedine. 

50. Corda meo modobalfa- 
mata, per aeva confervari pof- 
funt fine corruptione, idque 
colore vivido & odore gratiffi- 
mo .* ea propter in condiendis 
cadaveribus neque Corda, Ce¬ 
rebra aut inteftina aufero, id 
quod fatius eft, quam vifcera 
feorfumfepelire, uti facere af- 
folent. 

Magnatibus in Anglia mos efl, 
ut ex uxorum denatarum ca¬ 
pillis artificiofe contextis, con¬ 
ficiantur annuli, idque in per¬ 
petuam memoriam,potius.vero 
Cor ita balfamatum in pyxide 
aurea aut argenrea conferva- 
rent & fic ars mea vigeret. 

N. 

opwaarts na ’t hooft loopende, 
ondertuflen ook de armen, hals, en 
aangefigtevanhare takken mede- 
deelen. Ook zyn hier nogh aan 
’t Herte vaft gebleeven de ftron- 
ken van de Longhs-adcr en Slagh- 
ader. 

Ten vierden, Hetuiterfte van 
’t Herte verdeelt figh h-er in 2 
punten, welkers tuifenfcheytzel 
gemeenlyk met vet vervult werd. 

Tcn vyfden, De Harten op 
myn manier gebalfemt zynde,kon- 
nenhonderde vanjaaren bewa irt 
werden, en dat levendig van cou- 
leur eri zeer aangcnaam van rcuk, 
zonder de minfte bederving 5 wes- 
halven ik niet noodigh heb het 
Herte, Herfiene, nogh ook an- 
dere ingewanden uytde lighaamen 
te nemen, wanneer ik defelve kom 
te balfemen, en is deze methode 
by gevolg veel beter, ais die van 
andere, dewelke genootzaakt zyn , 
de ingewanden uyt te nemen , cn 
apart te doen begraven. 

De groote lieden in Engeland 
zyn gewoon tot een gedagteniffe 
van haar overleedeneVrouwen,uyt 
eenvlokdeshayrs en ringhtela- 
ten maken, welke hayren zeer 
Ipnftig door een gevlogten zyn: 
m-aar veel confiderabelder zoude 
het zyn, indienfe de Harten zelfs 
van haar bemindealdus gebalfemt 
zynde, in een goude ofF zilvere 
busbewaarde, tot een eeuwighe 
gedaghtenifle, waar door onze 
konfte zoude komen te floreereri. 

F 3 N. 
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N®. XCVil. Penis virilis portio inflata, exficcata. ^in k- 
jmellas difle^ta, ut corpora nerveo-fpongiofa majora, ut^c cor¬ 
pus nerveo-fpong: minus, nec non meatus urinarius in confpc- 
<B:um venirent. 

N°. XCVIII. Fcetus ovini 
Stomachus inflatus, exficca- 
tus, ut quatuor partes Stoma¬ 
chi inter fc valde difcrepantes 
egregie videri pollint. 

Not: Quia in quatuor partes 
dividi potefl; Stomachus ovi¬ 
nus,& cibus ex prima, in fecun¬ 
dam,& fic porro propeUitur:ea 
propter dicitClar.-Bartholinus, 
ut & alii, oves bovefquc qua¬ 
tuor habere ventriculos. 

In di<R;o Thefauro varia ad¬ 
huc funt loculamenta, in qui¬ 
bus animalcula, ex India orien¬ 
tali aliata, repofita funt, de 
quibus jam nil dicam, quoniam 
mihi animus eft, feparatum 
catalogum animalium confi¬ 
cere. 

Praeter dicffa loculamenta 
minora, reperitur in infima 
hujusThefauri parte, locula¬ 
mentum maximum, in quibus 
repofitae funt minores arculae, 
ex Ligno Indico confeftae, in 
quibus confervantur varia Ana¬ 
tomica. 

A. A. Mullei ex Corio hu¬ 
mano confedi. 

B. 

XCVIII. De Maagh van 
ecn kleen en onvoldrage fchaap- 
je 3 ’t zelve is opgeblaien en ge- 
drooght 5 op dat men de 4 deelen 
des Maaghs, die van malkanderen 
veel verfchillen, bequaam zoude 
kunnen zien. 

Aanmerkt, Om dat men de 
Maagh van een fchaap in 4 deelcB 
kan verdeelen, en dat dc fpys van 
de eerfle in het 2. en zoo verders 
voortgeftootenwerd, daarom zp 
zegt d’Hr. Prof: Bartholinus en 
andere, dat de Offen en Schapen 
4 maghen hebben. 

In dit Cabinet zyn oolc veelc 
laatjens", waar in veele Indiaanfche 
diertjens gevonden werdenwaar 
vaniknuniet zeggen zal, nadieri 
myn menigh is, een aparte catalo¬ 
gus te maken van alie de diertjens, 
dieikbezitte- 

Onder alie deze Laaden iffer 
nogh een zeer groote laade, waar 
ingeplaaftzyn, verfcheyde Ana- 
tomilche zaken, meeft alie in Ce- 
der ofFNoteboome casjens. 

A. A. Een paar Muylen uyt 
menfche leer tocbereyt. 
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B. Thorax ex corio humano 
confe(?lus, in cujus dorfo ftia- 
gmatum veftida vifuntur fu- 
perftitia. 

Arcula i*. Continet varios 

Uteros humanos lapidis inftar 
duros. 

Not. Quod horum cavitas 
folida materia eft repleta , ut 
naturalem confervarct for¬ 
mam , fine rugis, horum pri¬ 
mus Litt. C. notatus , uterus 
eft muliebris, quem defcripft 
in obfcrvat, meis Anatomico- 
Chirurgicis.Obferv. LXXXV, 
fuperferiptione. Vero fimilis 
eruptio LMenfirmrum per Tubam 
Failopiamm m fehim. 

Not. i“, Hunc Uterum efle 
mulieris menftruatae, in cujus 
uteri cavitate inventus eft eru¬ 
or coagulatus , quo Tuba S. 
OviduSus unius lateris etiam 
erat obfefius, nec non Ovarium 
ipfum, in cujus fuperficie coa¬ 
gulatus fanguis fatis copiofe 
adhsrebat. Cum didus Ute¬ 
rus, cum annexis , ad meas 
pervenirent manus, operae pre¬ 
tium efle duxi, illum balfamo 

con- 

B.. Een Coldertje van Menfche 
leer gemaakt, op v/iens rughe de 
voet-ftappen off reliquien der 
brand-merken ftaan. 

In’tEerfte kisje werden ver- 
fcheyde Lyf-moeders gevonden 
van V rouwen, dewelke fteen hard 
gebalfemt zyn, en zyn der zelve 
holligheden met eenighe vafte 
ftoffe vervult, op datze haar na^ 
tuurlyke figuure zoude behou- 
den 5 en dat zonder eenighe rim- 
pels. 

DeEerftedezerismetLett. C. 
getekent, en is die zelfde Lyf- 
moeder, dieik inmyne Anatom: 
en Chirurgicaale obfervatien be- 
fchrevenheb, obferv. LXXXV. 
met dit opfchrift. Waarfchynelyke 

uytherfiingh der Maand-ft&nden in 't 

bek^en door de Ejer-wegenTrem- 

petten. 

Aanmerkt ten eerften, Dat dit 
de Lyf' moeder is van een Vrouw, 
die haar veranderingh op die tyd 
hadde, en wierd in de Lyf-moe¬ 
ders holte eeniggeklontert bloed 
geVonden, waar mede ook zelfs de 
eeneEyer-wegs holte vervult was,- 
daar benevens vond men op de 
Eyer-ftok van de zelve zyde een 
deel geronne bloed. Waiineer 
nu deze Lyf-moeder met haar 
aanhangzcls my ter hand gefteld 
wierden, zoo dogt het my, 
dat het de moeyte waardig 

was 5 
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condire & fic confervare , id 
(juod feci. 

Sanguinem coagulatum 
in uteri cavitate, ut & in ova¬ 
rii fuperficie confcrvavi, ficuti 
inhuncufque diem hic videre 
licet. 

3°.Ovorum vefligia hic quo¬ 
que videri poliunt in Ovariis» 
ut & Ligamenta lata, nec non 
Ligamenta teretia ^ Os iiteri 
internum, &c. 

Secundus autemUterusLitt. 
D. notatus , Uterus eft-mulie¬ 
bris , tribus Ligamentis tereti¬ 
bus preditus, id quod lemel 
tantum me vidille memini. 

Huic Utero Ovaria, Ovi- 

duftus cum fuis fimbriis an¬ 
nexa funt. 

Tertium objecftum Litt, E, 
notatum, Ovarium eft mulie¬ 
bre , eum fuo Ligamento lato, 
per quod innumeras arteris re¬ 
pleta repunt. 

Arcula II. & in ea, 
N°.I. Ren humanus, prop¬ 

ter vaforum fanguineorum re¬ 
pletionem rubicundifilmus, & 

. bifeftus , ut interiora pateant. 

Nor. 

was, dezelve tebalfemen, enzoo 
dan vei ders te bewaaren, ’t geen 
ik ook gedaan hebbe. 

Ten tweeden. Dat ik het ge-' 
klonterde bloed, dat in de holte 
des Lyf-moeders zat'ais mede 
het geen opde Eyer-ftokken was 
komen te druppen, en daareenig- 
zints aan vaft zat, ’tegelyk met de 
reft, zoohebtoebereyt, datmen 
het op deze tyd hier nog zien kan. 

Ten derden , Ook kan men 
hier de bewyfen van de Eyeren in 
de Eyer-Rocken nog fienjals mede 
de oreede, en ook de rond-en 
langhebanden, ende de inwendi- 
ge mond des Lyfs-moeders &c. 

Aandetweede Lyf-moederge- 
tekent Lett. D, werd een derde 
ix)nd-en langhe band gevonden, 
’twelk ikniet weet meer ais eens 
gezien te hebben, 

Aan deze Lyf-moeder zyn de 
Eyer-lloldten, Eyer-weghen, met 
haar zaafelinghe ofF loffwerk nog 
vail: 

Het derde voorwerp in dit kis- 
je, getekent Lett. E. is de Eyer- 
ftok van de Lyf-moeder van een 
Vrouw, met deftelfs breede band, 
waar door ontallyke vervulde 
Slag-aderen loopen. 

HettweedeKisje, 

N®. L EenNier van een menfch 
dezelveis zeerrood, wegens het 
opvullender Slag-aderen met een 
Rood-waflighe floffe, deze is 
doorgefneden, op dat men het bin- 
nenfte geftel zoude konne zien. 

Aan- 
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Not. 1°. Quod dictus Ren 

lapidis duritiem aequifiverit 
poft exficcationem. Hxc au¬ 
tem exficcatio tam neceflaria 
eft, poft vaforum repletionem, 
ut nemo , nift hoc fiat, tanx 
clare confpiciendam prsbere 
valeat, veram Renum confti- 
tutionem. Hunc Renem in 
Thefauro III. defcripfi, ubi 
figuram ejus adjeci, fide data, 
me in hoc IV. Thefauro non¬ 
nulla adhuc additurum, fed 
promiflis ftare non potui prs 
inopia. obje<ftorum hum: 

Obfervandum praeterea, fi 
quis hic velit vermicularem 
vaforum reptatum mirabilem 
videre , quod debeat objedtum 
Ol: caphurae, velfpicae, obli¬ 
nire ; Oh Caphurae tamen prs- 
fero, idque non fine ratione; 
praeterea eligondus eft dies fe- 
renus, nec non radii foiares. 

N°.II. Dimidia pars Renis 
humani eodem modo prspara- 
ta. 

Arcula III. Ex ligno juglan¬ 
dis confeda, in qua continetur 
ramus Arteriae fplenicae, cera- 
cea materia repletus & tam 
artificiofe expanfus, &exfic- 
catus , utfine oftentatione di¬ 
cere aufim,me neminem adhuc 
offendifie, qui fi mile quid fefe 
vidille, dicere aufus fuerit; 

Thef.IV ex- 

Aanmerkt ten eerften, Dat defc 
Nier fteen-hard gewordenis, na 
deflelfs opdrogingh. Deze op- 
drogingh is zoo nootzakelyk, na 
het opvullen der vaten , dat nie- 
mand het waare geftel der zelve 
aanwyfen kan, ten zy men, zulkx 
doet. Deze Nierheb ikbefchree- 
ven in ’t derde Cabinet, en heb 
deFig: daarook by gedaan, met 
die beloften, dat ik in defe vierde 
Cabinets befchryvingh, nogh yets 
byzonders daar by zoude doen, 
maar de fchaarsheyd der voorwer- 
pen, vanmenfchen Nieren heb- 
ben myn voornemen geftremf. 

■ Aanmcrkt ondertuflen , Zoo 
ymand in dit voorwerp die won- 
derlyke worms-wyfe cours der 
bloet-vaten zien wil, dat het 
noodigh i s, het voorwerp off met 
Campheroff Spyk-oly eerfttebe- 
ftryken; de Campher^oly aghte 
ikomreden, befttezyn; daaren-. 
boven moet m.en een heldere dagh 
verkiezen, ja een Sonne-fchyn. 

No. II. De helft van een men- 
fche Nier, op defelvewyze toe- 
bereyt. 

Het derde Kasjeis van Noote-' 
boome hout toebereyd, waar in 
onthouden werd een tak van des 
Milts-flag-ader, met een wafiige 
ftoffe opgevult, en zoo konftig 
uytgefpannen en gedroogt , dat 
ik zonder roem derff zeggen, dat 
my niemand heeft derven zeggen, 
zulkx ooyt meer gefien te hebben: 
want de uyterfte uyteynden zyn 

G zoo 
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extrcmx enim extremitates ca¬ 
pillorum inftarteiiuesfunt, & 
tamen ceracea materia repletje, 
cxpanfae, ^exAccatas, ramu¬ 
lisque a ramo majori haud fc- 
junftis, funtque ramuli ramulis 

impofiti; ut autem diftin<ftc ex¬ 
tremitates oculos incurrerent, 
fundus arculsE tegitur ferico 
villofo nigro. 

Ultimo conliderandum hunc 
ramum, Pedamento ex ligno 
juglandis nitide confefto, in¬ 
fidere. 

In Arcula IV. ex ligno Indi¬ 
co confeda, confervatur Epi - 

dermis Pollicis pedis finiftri,& 
digiti infequentis. 

Confiderandum haec oh- 
jeda ita elle praeparata & exfic- 
cata, ut videantur digiti homi¬ 
nis viventisialbicat Epidermis, 
nullae vifuntur rugae, & Ungues 
cohaerent Epidermidi,tanquam 
in corpore vivo. 

Arcula V. ex ligno Cedrino 
fabricata, continet Lienes Vi¬ 
tulinos aliquot , quorum i. 
Litt. A. notatus excarnis, uti 
perperam loquimur, inflatus 
& ante quadraginta annos, ex- 
ficcatus, poftea ablata mem¬ 
brani ambiente, diflindelu- 
ftrari pofTunt perforationes, 

quae 

200 fyn ais hayr, en noghtans gc- 
vult 5 uytgefpannen en gedroogt, 
hoeweldie fynetackjens aanhaare 
flronk 2yn gelaten , en boven 
malkanderen ftaan 5 op dat men het 
tiu met een goede diflindfie 20ude 
konnen zien, 200 legt het op een 
ftuk2wartfluweel. 

Aanmerkt ten laatfte, Datdefc 
tak op een curieus voetje ftaat, van 
noteboome hout gemaakt. 

In ’t vierdeKasjejUytlndiaanfch 
hout toebereyd, werd bewaard 
het opper-velleke van de .groote 
Ijniter, en de volgcndc toon. 

Aanmerkt hier; datdefevoor- 
werpcn 2oodanigh toebereyt en 
gedroogt 2yn, datfe geheele too-^ 
nen van een levendig menfch ko- 
men te verbeelden, want fy 2yn 
wit 5 men 2iet ’er geen rimpeis in, 
ook 2ittender de Nagelsnogh aan 
vaft, gelyk in een levendig men- 
fche. 

Het vyfde Kasje vanCeder-hout 
gemaakt, onthoud in 2igh eenige 
Kalfs Milten, waar van de eerfte 
Lett. A. ontvleeft, (200 men ge- 
raeenelyk fpreekt, hoewel oney- 
gentlyk) opgeblafen, en opge- 
droogt is 5 nu al over de 40 Jaaren 
geleden, en’tvlies weghgefnee- 
den 2ynde, 200 kanmen 2eerdi- 
flindtelyk fien alie die doorboorin- 

gen 
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qus in Vena fplenica vifun- 
tar. Hoc tamen incaflum, 
quis in Liene humano quasre- 
ret. 

Not.i°. Quamvis Vena fo¬ 
raminibus fit referta, tamen ex- 
anfa & oblongo-rotunda no- 
is occurrit, id quod jucundum 

vifu. Noli tamen credere Led. 
Benev. di(flam venam, per to¬ 
tum Lienem ita elle conftitu- 
tam i contrarium enim nobis 
olim demonftravit Exercitatif- 
fimus D: Higmorus: vix enim 
digiti longitudinem iic excur¬ 
rit, poftea vero, nullis ramis 
produciis, evanefcit, & loco 
ramorum Venae Splenicse, fulci 
formantur ramofi, ( fi ita lo¬ 
qui liceat J per totum Lienem 
vitulinum. 

2,^. Fibrae transvetfales hic 
quoque occurrunt-, (itum natu¬ 
ralem obfervantes. 

Lien fecundus Litt B.indi- 
gitatur, per cujus partem gib- 
bofam , innumera vafa lym¬ 
phatica repunt inflata- Cume- 
nim Lienem exficcarem, flatu 
illum replebam , hoc fatfo, 
vafa lymphatica e.odem flatu 
replebantur. 

Tertius & Quartus Litt. C. 
C. notati. Horum Arteris ce- 
racel materia funt replets. 

EX- 

gen van de Milt-ader 5 egtcr zou- 
de men zulkx te vergeefs zoeken 
in de Milt van een menfch. 

Aanmerkt ten cerften, Hoc- 
wel de ader vol van gaatjens is, eg- 
ter is dezelve rond en lang geble- 
ven, ’t welk aardigh is te zien. 
Wilt eghter, waarde Leezer, 
niet gelooven, dat defe Ader, door 
de gantfche Milt zig zo verfpreyt, 
en aldus gefteltis, het contrarie 
heeft ons voor heen den welgeoef- 
fendeHr. Higmorus albekentge- 
maakt : Zy loopt nauv/lykx een 
vinger langh alzoo doorboort, 
en na heen zoo verdwyntze ge- 
heelyk , geen tacken altoos van 
haar gevende, maar in plaats van 
tacken defes Milts,zoo wordender 
groeven gemaakt, die haar tack- 
wys komen te verdcelen, en dat 
door de geheele Milt. 

Tentweeden , Hier komen ons 
ook te vooren de dwerfle draaden, 
en dat in haare natimrlyke plaatze. 

Over de tweede Milt Lett.B.' 
getekent, loopen ontallyke op- 
geblaafen water-vaten. Want ais 
ik de Milt met windvervulde zoo 
wierden te gelyk de water-vaten 
vervult. 

De derde en vierde Milt, zyii 
met de Lett. C. C. getekent, en 
haar Slag-aders met een Rood- 
waflighe ftoffe vervult. 

G z UYT- 
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EXPLICATIO TABULA- UYTLEGGINGH VAN DE 
RUM. PLAATEN. 

TABULA PRIMA. 

Fig. I. TjXhibet Renis Iiuma- 
-t^ni dimidiam partem, 

ita difle.ftam, ut reptatus va- 
forum, prsefertim fanguineo- 
rum, luculentius , quam in 
procedenti Thefauro Tab. IV. 
Fig. III. videri pollit5 ubi ma¬ 

gis inhorebam, ut conjun(ftio' 
nes arteriolarum cum dudibus 
Bellini exhiberem, in hac au¬ 
tem figura diflindliffirne vafo- 
rum fanguineorum curfum ver- 
micularemper interiorem Re¬ 
nis partem, exprimere volui. 

A. Facies Renis exteriorjper 
quamvafafanguinea reptatum 
obfervant vermicularem, pro 
ut luculenter quoque expreffi 
in Thefauro procedente* 

B. Facies Renis interior,ubi 
vafa fanguinea, non minus 
curfum vermicularem obfer¬ 
vant , quam in facie exteriore. 

Not. 1°. Tam fubtiliter di- 
ftus vaforum reptatus, in hac 
figura , eft exprefTus, ut ni 
oculi fint muniti, vix videri 
poffit. 

i. Nulla hic foramina, do 
quibus in procedentiXhefauro 

men- 

DE EERSTE PLAAT. 
Fig. I- \ 7 Ertoond de helft van 

V een menfche Nier, 
zodanig doprgefnedenj dat mende 
coursdervaten, en infonderheyd, 
die der Slag-aderen, vecl klaarder 
zien kan ais v/el inde IV. Piaat, 
vandederdeFig. van’t III. Cabi- 
net, waarin ikmeeft gefet was, 
om de vereeninghe der Slag-ade¬ 
ren met de Pis-canaaltjens van de 
Hr. Bellinus, te vertoonen: Maar 
in deze figuur heb ik getragt zeer 
diftincL die worm-wyfe coursder 
bloet-vatenaante wyzen, zooals 
die door hetbinnenfle wezen der 
Nieren loopen. 

A. Het buytenfte wezen des 
Niers 5 alwaar men de bloet-vaten 
worms-wys ziet loopen, gelyk ik 
zulkx ook klaar aangewefen heb in 
’t voorgaande Cabinet. 

B. Het binnenfte wefen des 
Niers, alwaar de bloed-vaten, ai 
immers zoo weldie worms-wyze 
cours houden, ais langs de buy- 
tenfle oppervlakte. 

Aanmerkt ten eerflen, Dat 
defe gefeyde cours der bloet-vater, 
in deze figuur, zoo fubtiel uytge- 
voert is, dat men dezelve zon- 

■der vergroot-glafen qualyk kan 
opvolgen. 

Ten tweeden, Dat men hier 
geen gatjensvint, waar van in’t 

III. 
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snentionem feci, comparent, 
^uiain Renis exficcatione pe¬ 
rierunt, 

C. Papillae Renales, 
D. Pelvis Renis. 
E. Cavitas pelvis, inquam 

papillae urinam ftillando ex¬ 
primunt. 

FiG.II Tefticulus humanus 
diflblutus, quinilnififafcicu- 
lus vafculorum tenuilTimorum. 

Fig. III. Plica Polonica 
vera. 

Fig. IV. Caput foetus ovini 
deforme, ore deftitutum, 
vel fine ore formatum. 

TABULA 11. 
Exhibet veficam urinariam 

bovinam ita inverfam, ut facies 
ejus interior, hic fada fit ex¬ 
terior, tuberibus referta. 

Fig. I. A, A. Tubera di^la» 
pidefada. 

B. Tubera mollia. 
Fig. II. Demonftrat IV. 

calculos, qui in didlae veficae 
cavitatem prociderant. 

Fig. liJ. Calculos aliquot 
indigitat, qui partim digitis 
meis, partim fponte, ab inter¬ 
na tunica vefies prociderunt. 

TA- 

III. Cabinet gefprooken is, om 
datfe in ’t opdroogen dezes Niers , 
Verdweenen zyn. 

C. Niers Tepeltjens. 
D. HetBecken des Niers. 

E. De holte van ’t Bekken, 
■waar in deze Tepeltjens de pifle 
uytperflen. 

Dell. Figuur. Een Tefticul 
van een menfch, devsrelke t’eene- 
maalalsuytgerafeltis^ zyndeniet 
anders ais een bundelke van zeer 
fynevatjens. 

De III. Figuur. Wyftonsaan 
een waare Meerevleght. 

De rV. Figuur. Vertoondhet 
Hoofd van een onvoldrage Schaa- 
pie 5 ’t welk monftreus is, en geen 
mond heeft bekomen in de for- 
matie. 
DE TWEEDE PLAAT. 

Vertoont ons een blaas van een 
Koe, alzoo omgekeert, dat ons 
hier de binnenlle oppervlakte te 
voorfchra komt, vol van knob- 
bels. 

De I. Figuur. A. A.De gefeide 
knobbels die tot fieen gewordcn 
zyn. 

B. Zaghte knobbels. 
De IL Figuur. Wyftons aan 

eenighe fteenen dewelke ten dcele 
doormynvinghers, tendeelevan 
relfsgeicheyden zyn van de inwen- 
dighe oppervlakte des bkafes. 

G 3 DE 



THESAURUS ANATOMICUS IV. 

TABULA TERTIA. Ex¬ 
hibet Cor humanum ceracea 

materii rubri in totum reple¬ 
tum, ut verus reptatus vafo- 
rum, vera Cordis, Auricu¬ 
larum figura videri poffint. 

Fig. I. A. Cor facie plana 
vifum, qua diaphragma incum¬ 

bit. 

B. Truncus venae Corona¬ 
ris cum fuis ramis. 

C. C. C. C. Rami Arteris 
Coronalis, cujus extremitates, 
ceu tomentum, fubtiles, tamen 
ceracea materia replets. 

D. Portio Auriculs dextrs, 
(tali enim fitu integra auricu¬ 
la oculos non incurrit) per 
quam vafcula fanguinea innu¬ 
mera funt difper fa. 

E. Portio diaphragmatis fu- 

perftes. 
F. Truncus vens cavs de- 

fcendens, diaphragma perfo¬ 
rans. 

G. Sacculus membranofus, 
qui Vens Pulmonalis quafi 
bafis eft, & cum ipfa auricula 
finiftra, communem cavitatem 
conii ituit.- 

H. Truncus Arteris magns, 
ex cujus dorfo tres prodeunt 
rami, furfumafeendentes. 

Not. Interi m didos ramos 
nobis. 

DE III. PLAAT. Verbeslt 
het Hart van een menfch, ’t welk 
meteen Rood-waflighe ftoffege- 
heelenal opgevult is, ten eynde 
men de cours der vaten, ais mede 
de waare figuiir van ’t Hart, en der 
Ooren zoude konnen zien. . 

Del. Figuur. a. Het Hart, 
zoo ais het zigh vertoond aan def- 
felfs platte zyde, dewelke tegeh 
hetMiddel-riftaangelegen heeft. 

B. De Itronk van de Croon- 
ader met defleifs takken. 

C. C. C. C. De tacken des 
Croons-flag-ader, wiens uyterfte’ 
uyteynden, zoo fyn zyn ais dons, 
en egter met een Rood-walEghe 
IlofFe vervult. 

D. Een gedeelte van’t Regter 
Oor, waar door heen ontallyke 
Slag-aders loopen, ’t geheele Oor 
en kan men ni^ fien, ’t Hart aldus 
voorgeftelt. 

E. Een ftuk van ’t nagebleeve 
Middel-rift. 

F. De nederdalende Ilronk des 
Hol-aders, dewelke het Middel- 
rift komt te doorbooren. 

G. De viiefighe Sak , die ais 
de grond is van ’t linker Oortje, en 
met ’t zelve een gemeene hoite 
uytmaakt. 

H. De Ilronk van de groote 
Slag-ader, uyt wiens rugghe drie 
tacken voortkomen, dewelke op- 
waartsgaan. 

Aanmerkt onder-tuflchen, dat 
deze 
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nobis tali modo occurrere 
(Corde ita pofito ) ut facies 
plana oculos incurrat. 

I.I.I. Tres rami Arteris 
magns furfum afcendentes. 

K. Truncus afcendens vens 
Cavs. 

L. Portio Auriculs finillrs. 

M. M. Rami Vens pulmo¬ 
nalis. 

N. Unus ex ramis Arteris 
pulmonalis: csteri rami hic in 
confpedlum haud veniunt, cor¬ 
de ita propofito. 

Fig. II. A- Idem Cor huma¬ 
num facie gibhofa, & htu na¬ 
turali vifum. 

B. Rami Vens Coronaris. 
C. RamiArterisCoronaris. 

D. Auricula dextra. 
E. Rami venoh, prodeuntes 

ex Auricula dextra. 
F. Auriculafiniftra. 
G. Truncus arteris magns. 

FI. Truncus arteris pulmo¬ 
nalis. 

I. Truncus afcendens Vens 
eavs. 

deze gefeyde takken ons zoo voor- 
komen, wegens dat men hier de 
platte zyde ziet, het Hart alzoo 
gelegt zynde. 

I. I. I. De drie takken van de 
groote Slagh-ader opwaarts loo- 
pende. 

K. De opgaande ftronk van de 
Flol-ader. 

L. Een gedeelte van ’t linker 
Oor. 

M. M. De takken .van des 
Longhs-ader. 

N. Een van de takken van de 
Longhs-{lag-ader,de reft ziet men 
hier niet, het Harte aldus geplaafk 
zynde. 

De II. Figuur. a. Het zelve 
menfche Hart, zoo ais het ons 
voorkomt met zynhultige zyde, 
gelyk het natuurlyker-wyfe in ’t 
lighaam is gelegen. 

B. De takken des Croons-aders.. 
C. De tacken vari de Croon-^ 

flag-ader. 
D. HetregterOor. 
E. Aderighe takken voortko-» 

mende uyt het regter Oor. 

F. Het linker Oor. 

G. De ftronk van de groote 
Slag-ader. 

H De itronk van de Longhs-f 
flag-ader. 

I. De opgaande fl;ronk van (te 
Hol-ader. 

E Y N D E, FINI S. 


